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IMPLEMENTAÇÃO DE UM RPG COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO 
DE PROGRAMAÇÃO 

Elvis Henrique Bezerra de Carvalho1, Marcelo Damasceno de Melo² 

1Discente do curso técnico integrado de Informática- IFRN. E-mail: elvishenrik@hotmail.com; ²Professor do 

Curso de Informática - IFRN. E-mail: marcelodamasceno@gmail.com. 

RESUMO 

O presente trabalho propõe a criação de um jogo 
digital do tipo RPG que torne dinâmico o 
processo de aprendizado de programação. Foi 
realizado pesquisa bibliográfica sobre a 
influência da informática e jogos educativos. O 
jogo foi aplicado para alunos do IFRN junto com 

questionários para avaliarem o jogo. Os 
resultados mostraram que a forma que o 
conteúdo de programação e lógica e algoritmos 
foi inserido no contexto do jogo contribuiu para 
motivação dos alunos com a área e fixação dos 
conceitos. 

ABSTRACT 

The present work proposes the creation of a 
digital game of the type RPG that makes dynamic 
the learning process of programming. A 
bibliographic research was carried out on the 
influence of informatics and educational games. 
The game was applied to IFRN students along 
with questionnaires to evaluate the game. The 

results showed that the way that programming 
content and logic and algorithms were inserted in 
the context of the game contributed to the 
students' motivation with the area and fixation of 
the concepts. 

1 INTRODUÇÃO 

Com o rápido avanço da tecnologia na atualidade, se torna importante a utilização de recursos 
tecnológicos como ferramenta de auxílio para a aprendizagem. De acordo com Borges (1999), na 
educação, o uso da informática está cada vez mais presente como ferramenta pedagógica, mostrando 
ser uma forma de ensino mais dinâmica, que pode promover um aprendizado mais significativo, 
desenvolvendo a motivação do aluno na construção de novos conhecimentos. 

Com isso, é notório que já existem ferramentas que permitem a integração da informática 
relacionadas a educação, são os chamados softwares educacionais, e, entre eles, os jogos digitais. 

PALAVRAS-CHAVE:  Informática, jogos, programação, educação, aprendizado.

KEYWORDS:  Computing, games, programming, education, learning.
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Nesse contexto, a NewZoo (2015), empresa global de desenvolvimento de jogos, afirma que a 
indústria de jogos eletrônicos é uma das que mais cresce no mundo inteiro, e o Brasil tem se 
apresentado como um grande consumidor nesse mercado.  

Diante disso, dados divulgados pela consultoria GFK (2014), exibe que o consumo de jogos 
digitais no país ocupa o quarto lugar no ranking mundial, perdendo somente para os norte-americanos, 
russos e os alemães. São 35 milhões de usuários brasileiros, o que corresponde a 76% da população 
de 10 a 65 anos de idade ativa na internet. Contudo, apesar do avanço tecnológico e do crescente 
aumento do número de jogos eletrônicos e jogadores nos últimos anos, ainda é pequeno o número de 
jogos que são voltados para a esfera educacional, que podem ser utilizados como ferramentas de apoio 
ao ensino.  

Assim, este trabalho descreve o desenvolvimento e a aplicação de um jogo digital do tipo 
RPG, que pode ser utilizado no aprendizado de programação, de modo a proporcionar às pessoas uma 
aprendizagem facilitada de práticas de informática, sem que haja a necessidade de algum 
conhecimento prévio desse tipo de linguagem.

2 METODOLOGIA 

Este trabalho pode ser caracterizado como exploratório com uma abordagem quali-
quantitativa, no sentido de se aprofundar no assunto estudado e descrevê-lo com maior propriedade 
(BEUREN, 2003), além de quantificar os resultados, apresentá-los em forma de gráficos e 
quantitativo também pela própria estrutura de método utilizando códigos de programação para o 
desenvolvimento do jogo. 

Para cumprimento do objetivo proposto, o método da pesquisa foi elencado em quatro etapas, 
ilustradas na Figura 1 e detalhadas a seguir. 

Figura 1 – Esquema do método de pesquisa 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre as dimensões que envolvem a 
influência da informática no século XXI, jogos educativos e plataformas virtuais de jogos, a fim de 
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identificar qual seria a melhor plataforma a ser utilizada, levando em consideração os objetivos do 
trabalho. 

Os conteúdos de programação selecionados para o jogo foram escolhidos levando em 
consideração a forma de abordagem como cada um iria aparecer para o jogador e como poderia ser 
executado na plataforma RPG Maker MV. E, ainda, considerando que esses assuntos deveriam ser 
trabalhados de maneira implícita, para garantir o entretenimento dos jogadores. Vale ressaltar que a 
linguagem de programação utilizada para ser ensinada através da plataforma foi a PYTHON, por esta 
possuir códigos mais reduzidos em relação às outras linguagens, possibilitando uma fácil 
compreensão pelos jogadores. Conforme a tabela a seguir, os conteúdos que o jogo busca ensinar: 

Figura 2 – Conteúdos de programação abordados no jogo 

O jogo foi desenvolvido no RPG Maker, uma plataforma virtual que permite ao usuário criar 
seus próprios jogos de RPG digital. A princípio, ele possibilita a criação de jogos com características 
dos RPGs clássicos, todavia, por permitir ao usuário alterar seu script, é possível criar uma infinidade 
de recursos que podem ser implantados no jogo. Além disso, há vários makers disponíveis e cada um 
possui suas particularidades. O maker escolhido para o presente projeto, foi o da versão “MV”, que 
permite que o jogo seja publicado em diferentes plataformas, como tablets, computadores e aparelhos 
móveis que utilizam o sistema androide. 

A escolha dessa ferramenta para o desenvolvimento desse jogo se deve ao fato de que ela 
possui uma interface gráfica simples, não sendo necessário o conhecimento de programação para 
utilizá-la, e também por ela permitir a alteração do seu código fonte, utilizando a linguagem HTML, 
tornando possível a adição de efeitos e outros mecanismos utilizados para enriquecer o jogo. 

Diante disso, o jogo foi desenvolvimento utilizando recursos de gráficos 2D, a fim de torná-
lo mais dinâmico além de trazer os elementos de fantasia - característicos do RPG, para um ambiente 
imersivo para o jogador. As informações gráficas possibilitaram uma melhor visualização dos 
cenários e ambientes explorados no jogo, tais como um centro de treinamento, florestas, templos, 
laboratórios, masmorras, labirintos e outros cenários, além de elementos de fantasia como armas, 
magias, monstros, armaduras, lutas, inseridos para reforçar o lúdico. 

Foram aplicados dois questionários para as turmas do primeiro e terceiro ano de Informática 
do IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante. O primeiro questionário buscou avaliar as dificuldades 
da turma em relação à disciplina e também se os alunos achavam interessante a utilização de métodos 
alternativos para o ensino de programação. Já o segundo questionário apresentou a opinião dos 
estudantes sobre a ferramenta e se, de alguma forma, ela contribuiu para o aprendizado da disciplina. 

A última etapa consistiu em analisar os resultados obtidos pelos questionários através da 
observação e interpretação das respostas fornecidas, gerando, assim, gráficos para melhor 
assimilação. Os resultados obtidos permitiram gerar melhorias na plataforma, bem como avaliar se a 
didática proposta pelo projeto é válida para os usuários, além de fornecer dados suficientes para a 
realização de estudos futuros acerca desse tema.

Lógica e 
Algoritmos

Variáveis e 
operações 

matemáticas
Operadores 

Lógicos
Operadores 

Condicionais
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para cumprir com o objetivo proposto por esta pesquisa de desenvolver uma ferramenta de 
apoio acadêmico que ensine, de maneira lúdica, os conceitos básicos de programação, neste capítulo 
é descrito os resultados obtidos com o desenvolvimento de um jogo de RPG na plataforma virtual 
RPG Maker MV. 

O enredo do jogo é baseado em uma aventura épica em que o mundo se encontra em um futuro 
distópico, no qual há uma infestação de criaturas das trevas e um soberano que tenta dominar o reino 
de uma cidade chamada Chazye. Com isso, os jovens da cidade são convocados para ingressar em 
uma academia de artes marciais e magia para treinar e superar suas dificuldades, até que estejam 
preparados a lutar para trazer a paz de volta ao mundo. 

O jogo desenvolvido neste projeto também utiliza de mecanismos que buscam integrar o 
lúdico e a interação do jogador com os desafios, com a educação. Para tanto, as fases desse jogo 
consistem em passar por treinamentos físicos, onde o lúdico do jogo é explorado, e por treinamentos 
lógicos, onde o caráter educativo de aprendizagem de programação é explorado. Dessa forma o 
jogador obtém novos conhecimentos sobre determinado assunto através do aprendizado de alguma 
habilidade enquanto joga. Além disso, o presente jogo também busca ensinar valores éticos aos 
jogadores, que é outra característica do RPG. 

Em Chazye World existem seis personagens principais, os quais quatro são jogáveis, cada 
personagem jogável representa um capítulo do jogo, ou seja, na versão demo o jogador deve 
completar os quatros primeiros capítulos da estória. Vale ressaltar também que cada personagem 
possui objetivos e habilidades diferentes e no decorrer do jogo as escolhas deles se interligam. Em 
uma linha cronológica os três primeiros capítulos do jogo acontecem simultaneamente, ou seja, no 
mesmo período de tempo, e em cada fase o jogador tem uma perspectiva diferente de acordo com a 
visão do personagem com o qual ele está jogando. 

Inicialmente, o jogador irá controlar o personagem Roy, um guerreiro em fase de treinamento. 
É nesse primeiro momento em que as instruções do jogo são apresentadas ao jogador. Após isso, o 
jogador terá que encontrar uma maneira de encontrar uma chave escondida para sair da sala que se 
encontra, é o desafio inicial que irá envolver lógica e algoritmos para que o jogador consiga escapar 
da sala. O jogo consiste em encontrar itens, derrotar monstros e resolver quebra-cabeças para 
desbloquear novas salas e concluir o capítulo de cada personagem. O capítulo seguinte é controlado 
pela personagem Sarah, uma maga que possui poderes especiais, que podem ser utilizados contra 
monstros e assim sucessivamente. Ainda no capítulo 2, Sarah por ser uma maga, tem acesso a um 
livro mágico, no qual há conceitos de variáveis para poder fabricar itens especiais. 

O jogo promove uma imersão na estória, devendo divertir, além de ensinar ao mesmo tempo. 
A capacidade que o jogo pretende ensinar é de que o jogador resolva enigmas (puzzles) onde será 
necessário utilizar códigos de programação que estarão armazenados em itens, os quais o jogador 
precisa encontrar nas fases para utilizá-los. A figura 4 a seguir mostra alguns dos cenários do jogo.  

XIII CONGIC | III SECITEX 12



Figura 3 – Apresentação gráfica do jogo. 

Para que os conceitos de programação fossem apresentados de uma forma não impositiva, a 
sua apresentação foi associada no desenrolar da estória de modo que não parecesse que o aluno estava 
estudando ou fazendo algo didático. A forma de apresentação desses conceitos está apresentada no 
Quadro 1. 

Quadro 1 – Forma de apresentação dos principais conceitos de programação abordados no jogo 

Conceito Forma de apresentação no jogo Chazye World de RPG 

Lógica e 
Algoritmos 

Constantemente no jogo é apresentado situação em que o jogador precisa utilizar a lógica e 
algoritmos para avançar na história, por exemplo: uma charada dada por um NPC 
(personagem não jogável), ou utilizar uma sequência de operações para desbloquear um baú; 

Variáveis e 
operações 

matemáticas 

As variáveis são utilizadas pela personagem Sarah dentro de um livro mágico. As variáveis 
são itens que devem ser encontrados para a fabricação de novos itens. Em determinado trecho 
os itens precisarão ser multiplicados, dessa forma é ensinado também operações matemáticas 
para concluir essas tarefas;  

Operadores 
lógicos 

Os operadores lógicos é apresentado no capítulo 3 com o personagem Gary. Nesse trecho, 
Gary precisa ligar um gerador de energia ligado a duas alavancas, sendo possível ligar ou 
desliga-las, então ele precisa encontrar dois itens (um que representa o operador “and” e outro 
que representa o operador “or”) para colocar no gerador e fazê-lo funcionar;  

Operadores 
Condicionais 

Os operadores condicionais é apresentado no capítulo 2 quando Sarah está em busca de itens 
e acaba encontrando uma sala cheia de crianças que estão brincando de um jogo de suposições 
e ela terá que jogar com eles. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Como parte do método proposto neste trabalho, foram desenvolvidos e aplicados dois 

questionários semiestruturados para a coleta de dados. O primeiro questionário teve 8 perguntas e foi 

aplicado entre 11 alunos do primeiro ano e 11 alunos do terceiro ano do curso de informática. As 
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perguntas utilizadas no questionário para avaliar as dificuldades das turmas em relação à disciplina 

de Lógica de e algoritmos e Programação estão apresentadas no Quadro 2 a seguir.  

Quadro 2 – Perguntas e respostas referentes às dificuldades das turmas em relação à 
disciplina de Lógica de Programação.

Pergunta 
1º ano 3º ano 

Sim Não Sim Não 

Você sente ou já sentiu alguma dificuldade nas disciplinas de 
programação do curso de informática? Caso sim, qual a 
dificuldade? 

77% 33% 88% 12% 

Você está satisfeito com os métodos utilizados em sala de 
aula? 81,8% 18,2% 63,6% 36,4% 

Você está satisfeito com a didática dos professores de 
informática utilizada em sala de aula? Caso não, por quê? 88% 12% 54,6% 45,4% 

Você tem interesse em utilizar outras formas para aprender 
conteúdos de informática? 90,9% 9,1% 100% 0% 

Você acharia interessante aprender conceitos de informática 
através de um jogo? Caso não, por quê? 100% 0% 100% 0% 

Você acha os jogos educativos atuais interessantes? 72,7% 27,3% 72,7% 27,3% 

Você consideraria jogar um jogo que é apresentado conceitos 
de informática de maneira não impositiva (que possuí 
história, combate, personagens, enigmas, etc.)? 

90,9% 9,1% 90,9% 90,1% 

Você acredita que esse tipo de jogo citado a cima poderia 
incentivar os alunos e ensinar conceitos de programação? 
Caso não, qual sua sugestão? 

100% 0% 100% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

O segundo questionário, que também foi respondido por 11 alunos de cada turma, teve 
questões fechadas e abertas para a avaliação da facilidade de uso, avaliação do visual, da jogabilidade, 
da aceitação pelos estudantes e também para a avaliação do caráter educativo do jogo. Os resultados 
estão exibidos no Quadro 3. 

Quadro 3 – Perguntas e respostas referentes às dificuldades das turmas em relação à disciplina de 
Lógica de Programação. 

Pergunta 
1º ano 3º ano 

Sim Não Sim Não 

É a sua primeira vez com o tipo de jogo que 
foi apresentado (RPG)? 54,5% 45,5% 66,7% 33,3% 

A interface do jogo é atraente? 100% 0% 100% 0% 

O ambiente do jogo (cenários, gráficos, 
estória) mantém sua atenção? 90,9% 9,1% 83,3% 16,7% 
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Os aspectos de som, texto e imagem 
utilizados lhe incentivam a utilizar o jogo? 90,9% 9,1% 100% 0% 

O jogo é interativo e tem níveis de 
dificuldade? 100% 0% 100% 0% 

Os desafios proporcionados pelo jogo lhe 
motivaram para continuar jogando? 100% 0% 100% 0% 

Você considera este jogo apropriado para 
os estudos de Informática (Programação e 
lógica e algoritmos)? 

100% 0% 100% 0% 

Este jogo fornece conceitos/conteúdos e 
contribuição útil para a construção de 
conceitos de informática? 

90,9% 9,1% 100% 0% 

O resultado final da simulação foi 
satisfatório e refletiu suas ações realizadas 
durante o exercício? 

72,7% 27,3% 100% 0% 

Você teve dificuldades com os comandos 
do jogo (Instruções, teclas, menu etc.)? 

Sim
, 

mui
ta 

Um pouco Não 
tive 

Sim, 
muita 

Um 
pouco 

Não 
tive 

0% 66,7% 33,3 0% 33,3% 66,7
% 

Qual nota você daria para esse estilo de 
jogo? (1 gostou pouco, 5 gostou muito) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0% 0% 0
%

33,3
% 

66,7
% 

0
%

0
% 

16,7
% 

16,7
% 

66,7
% 

Recomendaria o jogo para outras pessoas? 100% 0% 100% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi proposto nesse projeto o desenvolvimento, aplicação e análise de um jogo de RPG voltado 
para o ensino de programação de forma não impositiva. O jogo desenvolvido permite uma 
aprendizagem facilitada de introdução em lógica de programação, sem que haja a necessidade de 
algum conhecimento prévio desse conceito. 

Durante o desenvolvimento do jogo observou-se algumas características presentes em jogos 
de RPG. Além das principais características de plataformas online para o ensino de programação. A 
partir deste levantamento observou-se que o jogo a ser desenvolvido através da plataforma RPG 
Maker deveria proporcionar uma história envolvente, além de permitir a introdução não impositiva 
de problemas a serem resolvidos através de conceitos de lógica de programação. 

O jogador precisa atravessar quatro capítulos do jogo afim de finalizá-lo. Cada capítulo é 
jogado com um personagem diferente. Cada personagem apresenta características próprias que 
influenciam na resolução dos problemas e no aprendizado de conceitos de programação, tais como, 
loop, variáveis, aritmética e condicionais. 
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Afim de avaliar o jogo foram propostos dois questionários a serem respondidos durante a 
sessão de avaliação. A partir de sua leitura, obteve-se os seguintes resultados: 95% afirmaram se 
sentir incentivados a utilizar o jogo por causa dos aspectos de som, texto e imagem; mais de 90% dos 
entrevistados disseram que o ambiente do jogo (cenários e gráficos) mantinha a sua atenção; e 100% 
considerou a interface atraente e se sentiram motivados a continuar jogando e aplicando os conceitos 
proporcionados pelo jogo; e 100% disseram considerar o jogo apropriado para os estudos de 
Informática (Programação e lógica e algoritmos). 

Desta forma pode-se concluir que o projeto desenvolvido teve como contribuições principais 
para a área de gamificação e aprendizado de programação: 1. Facilitação do aprendizado através de 
elementos de RPG, tais como som, imagem, interação, elementos de experiência, poderes e armas. 2. 
No que tange a programação, foi visto que a forma que ela foi inserida no jogo contribuiu não só para 
a construção dos conceitos de informática mas para a motivação tanto dos alunos que já tinham 
contato com a disciplina quanto para os alunos que tiveram muito pouco contato. Isto foi observado 
pelas respostas obtidas no segundo questionário. Sendo assim, o jogo desenvolvido pode ser indicado 
para adolescentes que desejam ou não programar e que não se adequam ou preferem técnicas de 
aprendizado não usuais, tais como vídeos, jogos e dinâmicas. 

Para a realização deste trabalho, destacam-se, como fatores limitantes os seguintes pontos: 
por se tratar de uma versão demo, a sua utilização no browser traz alguns bugs (erros do sistema); foi 
observado que os alunos que tinham pouco contato com jogos digitais ou não tinham interesse, 
sentiam mais dificuldade em executar os comandos básicos do jogo; 

Diante dos resultados positivos obtidos com a aplicação do ChazyeWorld, fica como sugestão 
para futuros trabalhos o desenvolvimento de ferramentas similares para outras áreas de conhecimento 
da informática, como autoria web, arquitetura de redes de computadores, programação com acesso a 
banco de dados, organização e manutenção de computadores, entre outras. Além de resolver as 
limitações de software, através do desenvolvimento do jogo usando um game engine, tal como, unity, 
real engine e unreal.
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APLICAÇÃO WEB PARA A ORGANIZAÇÃO DA V SEMANA DE QUIMÍCA 
DO IFRN 

RODRIGUES, V. R. V.1; SOUZA, L. V.2; SOUZA, F. A. A.3 e NETO, M. A. V. M.4
1,2,3 IFRN – Campus Nova Cruz; 4 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO
Este trabalho apresenta a construção de uma 
aplicação web para a organização da V Semana 
de Química do IFRN, que tem como objetivo 
geral facilitar e agilizar os processos 
administrativos realizados no âmbito do evento. 
Foi possível criar um sistema capaz de gerenciar 

os participantes, trabalhos, minicursos e oferecer 
informações importantes ao público-alvo. Os 
objetivos propostos foram alcançados com êxito 
e o sistema obteve boa receptividade por parte 
dos organizadores.

ABSTRACT
This article presents the construction of a web 
application for the V Semana de Química of 
IFRN that had objective of offer agility and an 
easy way to done the organization process 
realized on the event. Was possible to create a 

system able to manage people, articles and 
workshops also too show important information 
to public. All of proposed goals had been finished 
with success and the system had the total 
organizers approval.

1 INTRODUÇÃO 

A semana de química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte – IFRN – é um evento que têm se realizado institucionalmente no âmbito dos Cursos 
Superiores da área de Química desde 2013. Em cada ano, um campus é escolhido para sediá-lo. O 
evento conta com a participação de vários professores, técnicos e alunos da área de química do IFRN, 
além de profissionais e estudantes de outras instituições. Um dos primeiros problemas identificados 
pela organização do evento realizado no ano de 2017, no campus de Nova Cruz – RN, foi a falta de 
um software prático, gratuito e que fosse totalmente passível de controle pelos seus organizadores. 
Era necessário um sistema para o controle das inscrições, divulgação, cronograma, submissões de 
trabalho, gerência dos avaliadores, dentre outras funcionalidades básicas de um evento científico. 

A proposta de desenvolver um software próprio para este evento foi levantada pela comissão 
organizadora que a repassou como um pedido para os professores da área de informática do campus 
IFRN – Nova Cruz. O desenvolvimento foi repassado para alunos de informática no intuito de 

PALAVRAS-CHAVE:  Controle, Ferramenta, Evento, Aplicação, Química 

KEYWORDS: Control, Tool, Event, Application, Chemistry 

XIII CONGIC | III SECITEX 17



incentivar e concretizar o aprendizado do curso. Além disso, ao público alvo do sistema, que são os 
integrantes da comissão e participantes da semana de química, sejam eles avaliadores ou não, seria 
ofertado um sistema com todas as funcionalidades necessárias para a adequada participação no 
evento. 

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho foi o de desenvolver um software para gerenciar 
o sobredito evento, no sentido de facilitar a organização e promover uma maior interação com os 
visitantes da V Semana de Química.

Os objetivos específicos deste software são descritos a seguir. 

 Exibir informações do evento de forma clara para o público visitante.
 Coletar dados importantes para o preparo estrutural da instituição.
 Facilitar os processos administrativos.
 Oferecer métodos digitais para realização desses processos.

A partir da identificação do problema e da proposição dos objetivos para o desenvolvimento 
de um software para a semana de química, eram esperados os seguintes resultados: o aumento de 
agilidade durante o período de inscrições, submissões e avaliações dos trabalhos; a melhora no 
desempenho de papéis executados pelos servidores responsáveis pelo evento; o preparo do campus 
para atender a demanda de participantes e, por fim, a boa execução e a ausência de conflitos durante 
o simpósio.

Para atingir os objetivos e chegar nos resultados esperados é comum se deparar com alguns 
desafios. Para a conclusão deste trabalho, a maior dificuldade foi o prazo estabelecido para cada 
incremento no desenvolvimento. Durante a implementação, o tempo necessário para fazê-la era maior 
do que o tempo disponível, pois além dos stackholders – pessoas envolvidas com o projeto – 
responsáveis pelo desenvolvimento, estarem numa quantidade reduzida, este desenvolvimento 
iniciara tardiamente. 

2 METODOLOGIA 

2.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
O Quadro 1 apresenta o cronograma de execução do projeto. As atividades que foram 

identificadas estão relacionadas na primeira coluna enquanto que as previsões da realização dessas 
atividades estão distribuídas no restante do quadro divididas em quinzenas por cada mês do ano de 
2017. 

Quadro 1 - Cronograma de Execução do projeto 

ATIVIDADES ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Desenhar leiaute da página 
principal X 

Criar página principal com 
código-fonte X 

Desenhar leiaute dos painéis 
(usuário e administrador) X 
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Criar página de inscrição do 
participante X 

Desenvolver painel do usuário e a 
função de submeter trabalhos X 

Desenvolver painel do 
administrador com 
funcionalidades limitadas ao 
gerenciamento de trabalhos e 
participantes 

X X 

Implementar funções de avaliação 
no painel do participante X 

Incrementar ao painel de 
administrador as funções 
referentes ao gerenciamento de 
minicursos 

X X 

Incrementar ao painel do 
participante a função de inscrição 
nos minicursos 

X X 

Adicionar ao sistema a função de 
gerar e enviar certificados para os 
participantes 

X X 

FONTE: Autoral, 2017 

O desenvolvimento, como pode ser verificado, se deu por etapas. Cada atividade seguiu, por 
ordem de prioridade, uma sequência de execução. Inicialmente, foram desenvolvidas as telas inicia is : 
a página principal e a página de inscrição. Logo em seguida, foram implementados os painéis e suas 
respectivas funcionalidades. Primeiramente, o painel do visitante foi desenvolvido, com a função e 
enviar trabalhos e, em seguida, o painel do administrador com suas funções primárias: de gerenciar 
os usuários e envios dos participantes. Ao decorrer do tempo de desenvolvimento e a partir das 
necessidades do projeto, foram incrementadas, ao sistema, as funcionalidades mais complexas, como 
as de avaliação de trabalhos e o gerenciamento dos minicursos. 

É importante acrescentar que, em cada etapa do desenvolvimento e ao concluir cada atividade 
descrita no Quadro 1, foram realizados testes e revisões para correção de erros/bugs que pudessem, 
de alguma forma, intervir na boa execução do sistema. Além de reuniões com as coordenações 
responsáveis pela V Semana de Química para averiguar a qualidade do produto desenvolvido, a 
identidade representada por ele e, principalmente, o real atendimento das demandas estabelecidas.

2.2 REQUISITOS E ATIVIDADES REALIZADAS 

Na organização do projeto, foram definidos, em reuniões com todos os envolvidos, os 
requisitos de sistema que esta aplicação deveria ter. O Quadro 2, informa cada requisito identificado 
por um ID (vide primeira coluna à esquerda) e sua descrição (observe a coluna à direita). 
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Quadro 2 - Requisitos do usuário e do sistema 

ID DESCRIÇÃO 

RF001 Cadastrar-se no sistema 

RF002 Ter acesso ao painel do participante 

RF003 Inscrever-se em minicursos 

RF004 Submeter trabalho ao sistema e acompanhar resultados do trabalho, individualmente 

RF005 Visualizar mensagens enviadas pelos administradores do sistema 

RF006 Permitir usuário comum ter permissões para avaliar trabalhos no sistema 

RF007 Controlar a programação do evento 

RF008 Controlar os minicursos criados e visualizar informações sobre eles 

RF009 Controlar os usuários cadastrados no sistema 

RF010 Controlar as informações sobre as palestras e palestrantes 

RF011 Encaminhar trabalhos submetidos para usuários avaliadores 

RF012 Criar contas com poder administrativo no sistema 

RF013 Gerar e enviar certificados 

RF014 Exibir informações úteis sobre o evento 

FONTE: Autoral, 2017 

Existem, no Quadro 2, tanto requisitos de usuário quanto requisitos funcionais do sistema, que  
significam o que o sistema deverá fazer, conter ou obedecer quanto: aos usuários finais que o 
utilizaram e ao que o sistema proporcionará no sentido acionário, respectivamente. Ou seja, são, 
concomitantemente as funções que envolvem o usuário e as funções que determinam alguma ação 
que o sistema executa. 

2.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

O website foi desenvolvido com a linguagem de programação PHP, destinada ao 
desenvolvimento de aplicações web, a ferramenta oferece ótimos recursos e desempenho, 
(GILMORE, W. J. 2011), atendendo todas as condições necessárias e se encaixa nas circunstânc ia s 
propostas. As linguagens HTML, CSS e JavaScript, também compuseram o código-fonte da 
aplicação, pois são linguagens indispensáveis para o desenvolvimento web (SILVA, M. S. 2007). 
Participaram do desenvolvimento, alguns frameworks: tecnologias que proporcionam a execução de 
algum serviço ou que facilitam algum tipo de processo a partir de outra tecnologia existente no 
mercado. Os frameworks usados foram o Bootstrap 3, jQuery e AJAX, com eles, todos os requisitos 
conseguiram ser completados de forma fácil (RIORDAN, R. M. 2009).  
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Escolheu-se o MySQL como a plataforma de banco de dados do software. A ferramenta de 
armazenamento relacional proporcionou toda a assistência necessária no projeto (GILMORE, W. J. 
2011). As configurações do servidor foram realizadas pela DGTI do IFRN, para isso, usou-se um 
servidor Apache numa máquina Linux (MORIMOTO, C. E. 2010).  

Em relação ao layout do site, desde a prototipação até a escrita do código, o conteúdo usado 
foi original. Alguns ícones foram extraídos do pacote FontAwesome Icons, que se resume a uma 
webfont de ícones, ou seja, uma fonte criada para websites, onde, invés de letras, existem desenhos. 
Este pacote é disponibilizado pela própria distribuidora/criadora do conteúdo. Também se usou 
bancos de imagens públicas como o Pexels, que é um portfólio digital com imagens disponibilizadas 
gratuitamente para uso doméstico ou comercial. De qualquer modo, a criação da grande parte dos 
desenhos foi trabalho dos responsáveis pelo projeto. Foram feitas várias ilustrações para estruturar e 
pré-visualizar o leiaute da aplicação, uma delas está representada na Figura 1, que mostra o primeiro 
esboço do painel do participante. 

Figura 1 – Ilustração de prototipagem para o leiaute do painel de usuário 

FONTE: Autoral, 2017 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

A aplicação, que recebeu o domínio http://eventos.ifrn.edu.br/semanadequimica2017, atendeu 
todas as expectativas dos organizadores e não recebeu nenhum relato de erro grave ou mesmo alguma 
reportagem sobre qualquer constrangimento que poderia ter acontecido durante a realização do 
evento, que ocorreu de 01 à 04 de agosto de 2017. 

Desde as primeiras etapas do desenvolvimento, as atividades estavam sendo concluídas no 
prazo estimado, da mesma forma, os requisitos foram sendo preenchidos ao decorrer de todo o 
processo construtivo. Não obstante, foram muitos os desafios para conquistar esse feitio, pois, como 
citado, o prazo estabelecido para cada atividade era curto se levado em consideração o número de 
envolvidos com o desenvolvimento. Mesmo assim, o sistema apresentou, de forma clara, suas 
funcionalidades e as informações do evento, com os parâmetros configurados para que cada dado 
fosse exibido de acordo com sua necessidade. Demonstrou rapidez e agilidade em processos simples 
ou nos mais complexos e obteve, por fim, boa receptividade do público-alvo. 

A avaliação de trabalhos pode ter sido considerada uma das funcionalidades mais importantes 
no sistema, caso necessária a classificação. O processo de análise, leitura e validação poderia ser feito 
com poucos cliques no site como é possível verificar na Figura 2. O trabalho era encaminhado por 
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um administrador à 2 avaliadores. Nesse momento, o status visível (tanto para o participante que 
submeteu quanto para os avaliadores ou administradores) mudava para “em avaliação”. Caso os dois 
avaliadores realizassem a mesma ação, isto é, aprovassem ou negassem o trabalho, essa seria a 
resposta final do sistema. No entanto, caso essas respostas – dos avaliadores – divergissem, o status 
mudaria para “2º fator”, ou seja, o trabalho entraria numa categoria especial, onde se encontravam 
todos os trabalhos submissos ao critério de desempate, que seria definido por algum administrador. 

Na Figura 3 é possível visualizar o leiaute final da página inicial, esse layout apresentou 
conformidade com a identidade visual da V Semana de Química, fez referências às tendências, tal 
como o estilo One Page adotado, que resume as informações as quais o site pode apresentar em uma 
única página e ao design minimalista que compõe os ícones do sistema, por exemplo. O desenho 
conseguiu traduziu os elementos visuais de acordo com a necessidade estética imposta no projeto e 
corroborou com fluidez e consistência na mesma tendência, provocando ao visitante, a sensação de 
que todo o conjunto visual foi feito com um propósito único. 

Figura 3 - Página inicial do site 

FONTE: Autoral, 2017 

Ao mesmo tempo, o website era adaptável à dispositivos móveis, proporcionando não só 
integração com os novos meios de acesso, mas também portabilidade à ferramenta. Isso pode ser 
verificado na Figura 4, que mostra a exibição da seção Evento, na página inicial do website. Os textos, 
imagens, ícones, botões e painéis sempre se manipulavam para enquadrar-se nos padrões de telas 
menores. 

Figura 2 – Tela de avaliação dos trabalhos no painel de administrador 

FONTE: Autoral, 2017 
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Foram cadastrados, em sua totalidade, 579 participantes no sistema, com 189 trabalhos 
submetidos, sendo desses, 110 aprovados para serem apresentados. Dentre os participantes e 
organizadores, 37 professores participaram do processo avaliativo com o uso do software. Com a 
ajuda da ferramenta Google Analytics, incorporada no sistema, é possível verificar dados importantes 
sobre os usuários, origem do tráfego, sistema operacional utilizado ou, então, visualização total de 
páginas em determinado período, podem ser exemplos de dados obtidos a partir do serviço da Google. 
Cerca de 42% dos usuários que visitaram o website estavam utilizando plataformas móveis, enquanto 
58%, aproximadamente, utilizavam sistemas operacionais desktop. Esses dados podem ser analisados 
a partir da Figura 5, que mostra a tabela das sessões separadas por sistema operacional.  

Entende-se, por uma sessão, uma visita por usuário que tenha uma interação ativa com a 
aplicação web. O tempo médio por sessão foi de 5 minutos e 1 segundo, como pode ser verificado na 
Figura 6. Esse tempo é curto, porém suficiente para realizar as atividades necessárias. Imagina-se, 
portanto, que esse tempo foi suficiente para os usuários – sejam eles participantes, avaliadores ou 
organizadores – navegarem, obterem informações e cumprirem com suas atividades, ou seja, dentro 
dos mais variados procedimentos que poderiam ser feitos, velocidade e praticidade estiveram 
presentes em cada ação que o sistema entregava.  

Figura 5 - Dados extraídos do Google Analytics 

FONTE: Google Analytics, 2017 

Figura 4 – Parte da seção "Evento" exibida na tela de 
um dispositivo móvel de 5.5"

FONTE: Autoral, 2017 
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Figura 6 - Dados sobre sessões, tempo e páginas visitadas 

FONTE: Google Analytics, 2017 

A necessidade do carregamento da página é outro aspecto interessante. Pois, para executar 
funções diferentes, os usuários, em média, só precisavam navegar por cerca de 3 páginas diferentes 
(como mostrado na Figura 6) para realizar todas as suas vontades no website, diminuindo, por 
conseguinte, a espera pelo carregamento da página, o consumo de dados e o tempo gasto com 
navegação e busca no site. Tudo isso devido ao uso correto da tecnologia AJAX, que permite obter 
resultados do servidor assincronamente ao fluxo de dados na página, e à forma estrutural presente na 
aplicação para, por exemplo, trocar conteúdos visíveis na tela. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O software atendeu as expectativas do público-alvo e atingiu seus objetivos estabelecidos na 
introdução deste documento. O sistema foi desenvolvido com êxito e aplicado no ambiente real de 
atuação. O uso das tecnologias citadas foi bem proveitoso e tonificou a experiência do usuário fina l 
– organizadores e participantes. Apesar disso, alguns requisitos estão em etapas finais de
desenvolvimento e pretende-se concluir esses requisitos restantes, que, mesmo fora do prazo
estabelecido, se fazem necessários e tornam a aplicação mais completa. O melhor exemplo para isso
é a possibilidade de geração de certificados e o envio desses. Já que as necessidades do evento não
incluíam, necessariamente, esse requisito, a falta de tempo forçou seu arrefecimento de prioridade, o
que não impede, portanto, a conclusão desse objetivo futuramente. Destarte, se faz necessário a
observação de que este trabalho foi concluído com êxito e sua existência foi vital para o
funcionamento do evento institucional V Semana de Química do IFRN.
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RESUMO 

O aumento do interesse pela Internacionalização nas       
instituições de ensino, combinado com a redução do        
fomento à mobilidade, motiva ampliar a      
Internacionalização em Casa. Este trabalho apresenta      
uma plataforma web baseada no Inglês como Meio        

de Instrução, aplicado à Informática, que será       
disponibilizada para auxiliar professores e     
estudantes. Os resultados esperados incluem     
aumentar a Internacionalização do ensino no IFRN e        
uma análise da satisfação de usuários para melhorar        
a plataforma. 

PALAVRAS-CHAVE: Internacionalização em Casa, CLIL, EMI, Informática, Língua Adicional. 

ABSTRACT 

The growth of interest on Internationalization in       
educational institutions, combined with the     
reduction of the government foment to student’s       
mobility, motivates to enlarge of     
internationalization at home. This work offers a       
platform based on CLIL to the Data       

Communication Networks’ area that will be      
available on the internet to teachers and       
students. The expected results includes     
increasing the internationalization of teaching at      
IFRN and analyze the satisfaction of users to        
improve the platform. 

KEYWORDS: Internationalization at Home, CLIL, EMI, Informatics, Additional Language. 

PLATAFORMA PARA O SUPORTE DA INTERNACIONALIZAÇÃO EM 
CASA BASEADA EM CLIL PARA O ENSINO DE REDES DE 

COMUNICAÇÃO 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade atual tem demandas específicas que requerem a capacidade dos indivíduos de             
agir e pensar globalmente, principalmente na área acadêmica. No IFRN, Instituição de ensino             
profissional já internacionalizada por receber intercambistas de todo o mundo, esta importância é             
reconhecida e fomentada pela Política de Relações Internacionais definida no seu Plano de             
Desenvolvimento Institucional - PDI (PDI, 2014). Entretanto, por motivos orçamentários, não           
existe a possibilidade de todos os estudantes do IFRN fazerem um intercâmbio para construir esta               
formação internacionalizada. Assim, é necessário buscar outras formas de internacionalizar e           
culturalizar o ambiente acadêmico sem sair da sua instituição de “origem”. Para tanto, é preciso               
investir em ações de ensino, pesquisa e extensão baseadas nas técnicas de Internacionalização em              
Casa. Essas técnicas, segundo Beelen e Jones (2015), favorecem “a integração proposital das                      
dimensões internacional e intercultural no currículo formal e informal para todos os estudantes,                         
dentro do ambiente de aprendizado doméstico” (tradução nossa). 

A abordagem CLIL (do inglês, Content and Language Integrated Learning) representa um            
conjunto de técnicas de Internacionalização em Casa projetadas para o uso em sala de aula, por um                 
professor. A maioria das técnicas pode ser adaptada para o aprendizado de qualquer idioma/cultura,              
podendo ser aplicadas em quaisquer disciplinas (p. ex., técnicas ou propedêuticas). A modalidade             
de CLIL utilizada neste projeto é o EMI (do inglês, English as a Medium of Instruction - Inglês                  
como Meio de Instrução), que consiste na entrega de conteúdos de uma disciplina combinado com a                
Língua Inglesa em países que não a tenham como língua materna (BAUMVOL e SARMENTO,              
2016). Trata-se, portanto, de uma modalidade interdisciplinar de ensino que está alinhada com o              
Projeto Político Pedagógico (PPP) do IFRN (PPP, 2012). Convém enfatizar que o EMI é uma               
abordagem pedagógica abrangente e que pode ser combinada em qualquer disciplina. 

Em diversas áreas técnico-científicas (incluindo Informática), existem termos ou expressões                   
provenientes de outros idiomas que são comumente utilizados pelos profissionais da área. Na área                           
de Redes de Comunicação de Dados, especificamente, existem palavras vindas da Língua Inglesa                         
(como switch, hub, byte, etc.) que são muito frequentes no dia a dia do profissional, mas que não                                   
têm tradução imediata para a Língua Portuguesa; e, se têm, a tradução não é aceita pela comunidade                                 
acadêmica nem utilizada pelo mercado. A falta de tradução direta de termos técnicos para a língua                               
vernácula dificulta a compreensão do conteúdo de aulas para estudantes e interessados na área com                             
menos conhecimento na Língua Inglesa. 

Considerando esta problemática e para ampliar a Internacionalização em Casa do IFRN,                       
atualmente o EMI já vem sendo utilizado junto a turmas do Curso Técnico Integrado em                 
Informática nas disciplinas de Redes de Comunicação de Dados (área fortemente associada a             
termos e expressões da Língua Inglesa) no Campus Canguaretama. A partir dessa realidade e para               
oferecer outras ferramentas de apoio ao ensino baseado em EMI, este trabalho descreve uma              
plataforma online com um glossário de palavras e expressões em Língua Inglesa da área de Redes                               
de Comunicação de Dados. O objetivo principal do glossário será auxiliar professores e estudantes                           
no processo de ensino-aprendizagem da área, investigando ainda a satisfação dos usuários da                         
plataforma visando a continuamente melhorá-la. A plataforma estará disponível para qualquer                     
pessoa conectada à World Wide Web , facilitando o ensino pervasivo (isto é, em qualquer hora e em                                 
qualquer lugar). 
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2 PLATAFORMA ONLINE BASEADA  EM CLIL/EMI PARA REDES DE COMUNICAÇÃO 
DE DADOS 

A plataforma online no formato de Glossário faz parte de um projeto de pesquisa no âmbito                
da Internacionalização do IFRN. Essa plataforma orquestrará a consulta a um Banco de Dados (BD)               
que armazenará termos e expressões, descritos tecnicamente, em Língua Inglesa, na área de Redes              
de Comunicação de Dados. Espera-se que estudantes e professores possam se beneficiar dessa             
plataforma ao facilitar sua compreensão de termos técnicos da área mais comuns escritos em Língua               
Inglesa, através da abordagem CLIL/EMI. 

A principal interação do usuário (seja ele professor ou estudante) com a plataforma é a de                
consulta de palavras ou expressões, na tela inicial. Quando o usuário acessar o endereço eletrônico               
da plataforma e buscar, por exemplo, a palavra “hub” na área de busca, a solicitação será enviada                 
pela Internet para o servidor remoto (que armazena o código principal da plataforma). Quando                       
receber a mensagem incluindo a palavra/expressão de interesse do usuário, a plataforma executará                         
internamente uma consulta ao BD, buscando pelo termo digitado. Caso o termo digitado esteja                           
registrado no BD, será retornada uma mensagem ao computador do usuário contendo a descrição                           
técnica do termo, escrita no idioma Inglês. Neste caso, a mensagem a ser exibida na tela do usuário                                   
poderia ser a seguinte: “Hub (or network hub) is an active network device that forwards arrived bits                                 
at one port to all the other ports. It acts on the Physical (Phy) Layer of the TCP/IP network                                     
architecture.". Caso o termo não esteja registrado ainda no BD, é retornada uma mensagem                           
solicitando que o próprio usuário o cadastre. Os cadastros feitos pelos usuários serão enviados aos                             
administradores da ferramenta, que revisarão e, caso aprovem, disponibilizarão aos outros usuários. 

Nos subtópicos a seguir, serão detalhados os aspectos técnicos referentes à plataforma para a                           
construção (código-fonte), a arquitetura do BD e as funcionalidades oferecidas pela plataforma ao                         
usuário. 

2.1 Funcionalidades da Plataforma 

As funcionalidades expostas aos usuários da plataforma são: 

1. Consultar termo da área de Redes de Comunicação de Dados;
2. Cadastrar novos termos ou atualizar aqueles já existentes no BD; e
3. Entrar em contato com os administradores da plataforma via mensagem, seja para                     

sugerir melhorias, reportar erro na descrição de algum termo, ou outra finalidade. 

2.2 Linguagens de Programação envolvidas  

A página eletrônica que hospedará as telas da plataforma está construído em PHP, que                           
representa uma linguagem de pré-processamento de hipertexto inserida no corpo de um código                         
HTML. O PHP é executado no lado do servidor por questões de segurança e integridade dos dados,                                 
retornando à máquina do usuário, mediante solicitação por parte deste, apenas um arquivo em                           
HTML já processado e com as informações realmente úteis para ele. Outro motivo para que o PHP                                 
tenha sido usado na construção dessa plataforma é o fato de ser necessário um BD que armazene de                                   
forma persistente (isto é, permanente) os termos da área de Redes de Comunicação de Dados, e                               
relacione-os à sua descrição. 
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2.3 Banco de Dados utilizado 

O BD armazenará o conjunto de palavras que ficará disponível para consulta pelos usuários.                           
Nesta plataforma, utilizaremos o MySQL Workbench. A escolha desse BD ocorreu devido ao fato                           
de o MySQL ser um dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) mais populares                               
atualmente. Além disso, o MySQL é um BD de grande portabilidade, compatibilidade com PHP,                           
desempenho e estabilidade (BRUNER & SCHEIBE, 2007).  

Todas as consultas dos usuários ao BD serão realizadas a partir de transações SQL (do                             
inglês, Structured Query Language). SQL, originalmente criada pela IBM, é a linguagem padrão                         
para consulta de dados de BD relacional por ser portável (pode migrar entre sistemas operacionais                             
sem mudanças estruturais) e declarativa (informa o tipo de dado a ser retornado, e não o caminho                                 
para chegar a ele). Além disso, as transações SQL são simples e de fácil utilização. 

2.4 Modelo do Banco de Dados 

O modelo de BD utilizado na plataforma é o Modelo de Tabelas, onde os objetos (os termos                                 
técnicos escritos em língua inglesa, neste caso), são organizados em uma tabela. Nessa tabela de                             
objetos, as linhas correspondem a um objeto, e as colunas correspondem às informações ligadas a                             
este objeto (ou seja, seus atributos). Na tabela do BD criado para a plataforma, cada termo (linha,                                 
ou “tupla”) da tabela, denominada Termos , incluirá um conjunto de atributos, listados a seguir:

● identificador único (idtermo). Esse identificador corresponderá a um número do                 
tipo inteiro, que servirá como chave primária para a tabela.

● o termo propriamente dito (termo). Este atributo corresponderá a uma palavra                   
salva no BD em formato de texto (varchar), o termo em língua inglesa na área de                             
Redes de Comunicação de Dados.

● descrição em língua inglesa do termo (descricao). Este atributo corresponderá à                   
descrição em língua inglesa do termo da área de Redes de Comunicação de Dados,                         
também salva em formato de texto.

● responsável pelo cadastro (cadastrante). Essa informação se refere ao usuário                 
que cadastrou o termo a partir do site. As palavras cadastradas pelo administrador do                         
site terá nesse atributo o valor equivalente à expressão “admin ”. Já os termos                       
cadastrados pelos usuários do site terão os e-mails informados por quem cadastrou                     
como valor desse atributo, possibilitando o contato com o colaborador, se este se                       
fizer necessário.

A Figura 1 mostra a descrição técnica do modelo do BD gerado com o MySQL Workbench.                               
Na figura, pode-se observar os tipos de dados e os nomes atributos da tabela Termos .

Figura 1. Modelo do BD usado pela aplicação. 
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2.5 Interface Mínima com o Usuário 

A interface gráfica com o usuário (do inglês, Graphical User Interface - GUI) é um                             
importante elemento da plataforma que expõe as funcionalidades do sistema. É importante que a                           
GUI seja auto-interpretativa para que o seu uso se torne intuitivo e fácil do ponto de vista do                                   
usuário. A GUI oferecida ao usuário pela plataforma está organizada em três telas: a tela inicial, a                                 
de cadastro de termos ainda não presentes no BD, e a de contato, que podem ser vistas nas Figuras                                     
2, 3 e 4 a seguir. Todas as três telas contêm um cabeçalho no topo, seguido de uma breve descrição                                       
de como operar naquela tela, um formulário (principal diferença entre as telas), e os links internos                               
para as outras telas abaixo do formulário. Além disso, existe o rodapé com a referência de onde o                                   
template-base da plataforma foi baixado gratuitamente. As funcionalidades relacionadas aos                   
formulários de cada tela serão descritas a seguir. 

Figura 2. tela inicial da plataforma. 

No formulário particular da tela inicial existem dois campos de texto e um botão entre eles.                               
No primeiro campo de texto, o usuário deve digitar o termo da área de Redes de Comunicação de                                   
Dados que ele deseja buscar na plataforma. Após digitar a palavra, o botão com o símbolo de “play”                                   
deve ser clicado para que uma mensagem HTTP Request seja enviada, via Internet, do computador                             
do usuário para o servidor remoto, que verificará, através de uma transação SQL no BD, se o termo                                   
desejado existe ou não. A descrição associada ao termo buscado será retornada em uma mensagem                             
HTTP Reply, se o termo estiver registrado corretamente no BD, e aparecerá no campo de texto                               
localizado abaixo do botão. 
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Figura 3. tela colabore, para registro de novos termos no BD. 

No formulário da tela de Colaboração, existem três campos de texto: no primeiro, o usuário                             
(na condição de colaborador quando um termo não existe ainda no BD da plataforma) deve digitar o                                 
termo que ele pretende registrar; no segundo, o usuário colaborador deve digitar a descrição do                             
termo que será avaliado pelos administradores da plataforma; e no terceiro, ele deve digitar seu                             
endereço de e-mail, para que seja possível o contato com o colaborador, seja para reportar erro de                                 
descrição ou agradecer pela cooperação, e também, dessa forma, pessoas mal-intencionadas não se                         
sentirão à vontade para registrar no BD palavras sem relevância para a plataforma. O terceiro                             
campo de texto está configurado para que seja obrigatório que o texto inserido seja no formato de                                 
endereço de e-mail (nome@servidor.tipo). O botão de ação desta tela tem o desenho de um disquete                               
(referência a um dispositivo de armazenamento de dados), pois ao ser acionado os dados fornecidos                             
pelo colaborador são salvos no BD para que outros usuários possam consultar o termo. 

Figura 4. tela de contato. 
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Na tela de Contato, o formulário contém quatro campos de texto, que correspondem aos                           
seguintes dados: 1º. nome de quem está enviando a mensagem, 2º. o assunto da mensagem, 3º.                               
endereço de e-mail de quem está enviando a mensagem e 4º. o conteúdo da mensagem. O botão da                                   
tela, com o desenho de um avião de papel na frente, serve para enviar a mensagem do usuário                                   
automaticamente para o endereço de e-mail  do sistema. 

3 RESULTADOS  ALCANÇADOS/ESPERADOS  E DISCUSSÕES 

A plataforma já foi implementada no que se refere ao seu código-fonte, estando atualmente 
na fase de testes. A próxima atividade do projeto será registrar os termos iniciais no BD para que 
então ela possa ser disponibilizada na Internet. Para tanto, envolveremos os estudantes do 
IFRN/Campus Canguaretama, que já estão trabalhando com o EMI junto ao professor nas 
disciplinas de Redes de Comunicação de Dados. A revisão linguística, antes de publicar os registros 
na Internet, será realizada com o apoio do professor da área de Língua Inglesa do campus . Por fim, 
solicitaremos a hospedagem da plataforma em um servidor Web do IFRN acessível por um 
endereço IPv4 público (i.e., acessível via Internet). Em versões futuras da plataforma, há a 
pretensão de adicionar uma explicação prática do termo na área da computação, facilitando assim a 
compreensão de sua aplicação nesta área. A partir de entrevistas individuais com estudantes do 
campus , já percebemos o interesse e a motivação em usar a plataforma durante as aulas das 
disciplinas de Redes de Comunicação de Dados.  

4   CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

O presente projeto contribui para o meio acadêmico e para a sociedade pela alta integração 
entre áreas de conhecimento promovida por ele. Contribui também para a formação acadêmica 
internacionalizada de estudantes, enriquecendo o currículo destes e tornando-os indivíduos mais 
tolerantes às diferenças por meio do aprendizado de uma língua adicional. Em aspectos financeiros, 
pensando em um país como o Brasil, onde o investimento em mobilidade estudantil é baixo (e tende 
a diminuir), a existência de plataformas com esta é de grande importância para o desenvolvimento 
das ciências e de um pensar internacionalizado nos indivíduos-alvo dessas técnicas de 
Internacionalização em Casa. Não obstante, destacamos aqui o leque de possibilidades de adaptação 
desta plataforma, para diferentes áreas de conhecimento e diferentes línguas, utilizando-se de EMI 
ou de uma das muitas outras variantes de CLIL, em futuros projetos.  
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RESUMO 

A falta de controle no uso de smartphones por         
jovens pode causar a dependência da Internet,       
que reduz o desempenho escolar ao trazer danos        
mentais e físicos. Os trabalhos recentes na área        
revelam fragilidades ao serem incipientes na      
proposta de ações efetivas de combate à       

dependência e ao utilizar instrumentos     
desatualizados de análise. Este trabalho busca      
conceber, executar e avaliar estratégias de      
intervenção (inclusive com o melhor uso de       
tecnologias) para reduzir a dependência da      
Internet. 

PALAVRAS-CHAVE: Dependência de Internet, Instrumentos de Avaliação, Plataforma Digital,         
Desenvolvimento de Software, Prevenção e Intervenção. 

ABSTRACT 

The lack of control in the use of smartphones by          
young can cause Internet addiction that reduces       
the school performance to bring mental and       
physical damage. Recent works in the area       
reveal weaknesses to be underperforming in the       
proposal for effective actions to combat      
addiction and using outdated assessment tools.      

This work seeks to conceive, execute and       
evaluate intervention strategies (including better     
use of technology) to reduce the Internet       
addiction. 

KEYWORDS: Internet Addiction, Assessment Tools, Digital Platform, Software Development,         
Prevention and Intervention.  

DEPENDÊNCIA DA INTERNET: UM ESTUDO MULTIDISCIPLINAR NO 
CAMPUS CANGUARETAMA DO IFRN
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1 INTRODUÇÃO 

É cada vez mais comum as pessoas manusearem as Tecnologias de Informação e             
Comunicação (TICs) móveis, como smartphones , tablets, notebooks e etc., em diferentes           
ambientes, como em casa, na escola, em um centro de compras, dentre outros. Isso tem ocorrido,                
sobretudo, devido à maior facilidade na aquisição dessas TICs em termos de custo e modelos               
existentes no mercado (BORGES E PIGNATARO, 2016). Entretanto, com a maior quantidade de             
TICs móveis em uso, surgem também problemas associados às novas dependências da Internet (em              
especial, o vício em smartphone) ou medos irracionais (perdê-lo ou sair sem ele), que afetam,               
sobretudo, os indivíduos mais jovens (entre 14 e 25 anos) (SILVA, 2014). São esses problemas que                
buscamos analisar, investigando o nível de dependência da Internet nos estudantes do            
IFRN/Campus Canguaretama, através de um projeto de pesquisa multidisciplinar que envolverá um            
conjunto de profissionais e estudantes das áreas de Informática e de Psicologia do Campus. 

O projeto pretende averiguar a intensidade com a qual as TICs são utilizadas pelos              
estudantes, a fim de verificar se o uso está sendo abusivo. Também é objetivo do projeto ir além, ao                   
propor intervenções que visem a mudança de hábitos, uma vez que o uso de forma excessiva dessas                 
TICs pode causar danos físicos e mentais aos usuários (estudantes), desencadeando até mesmo a              
evasão escolar. Busca-se, assim, diferenciar o uso recreativo (e para estudos) do uso patológico. 

Para tanto, é necessário aprofundar investigações com base nas seguintes questões de pesquisa:             
(i) qual é o nível médio de dependência da Internet dos estudantes do Campus Canguaretama?; (ii)              
existe diferença nos níveis de dependência dos estudantes considerando o grau de envolvimento            
com as TICs móveis entre os diferentes cursos?; (iii) qual é o impacto de ações preventivas e                
reativas nos sintomas da dependência da Internet nos estudantes?

O restante do trabalho está estruturado como segue. A Seção 2 apresenta a metodologia              
proposta para alcançar os objetivos do projeto. Na Seção 3, uma discussão dos trabalhos recentes               
sobre a dependência da Internet é apresentada, além dos resultados esperados no projeto. Por fim,               
apresentamos as considerações finais e as direções futuras da pesquisa. 

2 METODOLOGIA 

O projeto de pesquisa abrangerá uma análise quali-quantitativa, sendo desenvolvido por           
meio de estudos teóricos e empíricos. Para alcançar seus objetivos, o projeto está sendo executado               
considerando atividades divididas nas seguintes etapas principais: (1) levantamento bibliográfico do           
estado da arte da relação entre o uso inadequado das TICs, dependência de Internet e instrumentos                
de avaliação da dependência; (2) coleta e análise de dados; e (3) disseminação de resultados. 

Nesta primeira etapa, realizamos pesquisas bibliográficas acessando a plataforma Google          
Acadêmico para obter trabalhos recentes (2014 em diante) sobre a temática. Para tanto, utilizamos              
as seguintes chaves de busca: "dependência de Internet", "nomofobia". A nomofobia representa uma             
síndrome que deriva da expressão “no-mobilephone phobia” ou medo de ficar sem o smartphone              
(BORGES E PIGNATARO, 2016). Os resultados das buscas revelaram que poucos são os trabalhos              
desenvolvidos no Brasil sobre a temática, sendo a maioria dos trabalhos tendo sido realizados no               
exterior. A partir dos resultados da busca, um total de 21 (vinte e um) trabalhos acadêmicos foi                 
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revisado, e as discussões dos trabalhos mais representativos estão descritas com mais detalhes na              
próxima seção. 

A segunda etapa do projeto consistirá na coleta e na análise de dados junto aos estudantes do                 
IFRN/Campus Canguaretama. Inicialmente, todos os estudantes de todos os cursos serão           
consultados via Google Forms para identificar quais deles estão interessados em participar do             
estudo (amostra por comodidade). Os estudantes interessados irão responder um questionário sobre            
dependência da Internet baseado em um instrumento específico. As respostas serão aplicadas como             
a entrada do software PSPP, de código aberto, que realizará uma análise estatística para identificar               
perfis de dependência da Internet na amostra coletada. 

Na terceira etapa, serão concebidas, especificadas e executadas ações multidisciplinares          
articuladas entre o setor de Psicologia, docente da área de Informática e estudantes membros do               
projeto. Essas ações serão descritas com mais detalhes ao longo deste trabalho. Com o objetivo de                
dar maior visibilidade diante da importância do tema, pretende-se abrir as oportunidades para             
estudantes, servidores e comunidade externa em geral. 

3 RESULTADOS  ALCANÇADOS/ESPERADOS  E DISCUSSÕES 

Um levantamento do estado da arte sobre a dependência da Internet foi realizado. De acordo               
com as revisões bibliográficas realizadas até o momento, foi possível certificar o gradativo             
crescimento do uso excessivo das TICs, e observa-se que grande parte da comunicação presencial              
está sendo substituída pela virtual. Apesar dos inúmeros benefícios visíveis, o uso descontrolado do              
smartphone põe as pessoas em risco. Dentre as desvantagens, pode-se citar: menor contato com a               
família e diminuição das habilidades relacionais, menor capacidade de decisão provocada pela            
baixa consciência das situações e consequências neurobiológicas pela exposição à radiação (ex.,            
tumores, alterações no sono e no sistema imune, DNA e distúrbios cognitivos, sendo o principal a                
memória (HUERTAS LISETH E ROJAS  ACERO, 2015)). 

Os mais afetados pelo uso excessivo de smartphone são os jovens e adolescentes (entre 14 e                
25 anos) (SILVA, 2014). Estudos científicos têm revelado que três quartos dos jovens com acesso à                
Internet apresentam sinais de dependência desta (SILVA, 2014; Gil et al, 2015; HUERTAS             
LISETH E ROJAS ACERO, 2015). A dependência da Internet é considerada um tipo de              
dependência sem uso de substâncias. As dependências psicológicas com ou sem substâncias afetam             
as relações, o trabalho e o rendimento escolar (ESCURRA MAYAUTE E SALAS BLAS, 2014).              
Dentre os comportamentos mais comuns que se apresentam em um quadro de dependência da              
Internet pode-se citar: alerta constante ao que acontece no mundo virtual, olhar o computador e/ou               
smartphone a toda hora, engajamento em conversas virtuais em momentos inapropriados, descuido            
de suas relações interpessoais pelo uso excessivo das redes, sentimento de ansiedade e             
irritabilidade, permanência de longos períodos sem comer e/ou com privação de sono (ESCURRA             
MAYAUTE E SALAS BLAS, 2014). 

Os comportamentos de dependência se iniciam como um comportamento agradável, mas           
depois se instalam como hábitos que não podem ser controlados e geram ansiedade, e para diminuir                
esta última, desenvolve-se a dependência (ESCURRA MAYAUTE E SALAS BLAS, 2014).           
Apenas um estudo (SILVA, 2014) apresentou, sem detalhamento, soluções ou sugestões de            
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prevenção e intervenção. Acredita-se, porém, que apenas oferecer os diagnósticos é insuficiente            
para resolver o problema para aqueles já possuem quadro de dependência da Internet. 

No trabalho de Matoza-Báez e Carballo-Ramírez (2015), os autores buscaram analisar o            
nível de nomofobia em estudantes de Medicina. Para tanto, ofereceram aos estudantes de 6              
universidades do Paraguai um questionário virtual com 20 (vinte) perguntas do instrumento de             
análise, intitulado “Teste do Dr. Robert”. A amostra considerou um grupo de 234 estudantes, todos               
na faixa etária entre 17 e 35 anos. O estudo considerou ainda aspectos como sexo, ano acadêmico e                  
rendimento acadêmico. Os resultados das análises revelaram que 44% dos respondentes           
apresentaram nomofobia leve, 41% apresentaram nomofobia moderada e 15% apresentaram          
nomofobia severa. Em relação ao gênero, os estudantes do sexo masculino apresentaram maior             
nível de nomofobia em comparação às estudantes do sexo feminino. Quanto à idade, percebeu-se              
que os mais jovens são mais afetados pela nomofobia. Além disso, verificou-se que, quanto maior o                
índice de nomofobia, menor é o rendimento acadêmico do estudante. Ao final dessas análises, os               
responsáveis pela pesquisa enviaram um chamado para que as autoridades realizem campanhas para             
diminuir as consequências da nomofobia. Apesar disso, o trabalho não declara se as campanhas              
foram realizadas, tampouco se surtiram efeito prático nos estudantes do Paraguai. 

Um estudo recente (HUERTAS LISETH E ROJAS ACERO, 2015) aponta que o uso             
excessivo do smartphone é um sintoma de baixa autoestima, sendo esta última apontada como fator               
de risco para desenvolver dependência. Pessoas que não usam smartphone são discriminadas e             
jovens têm comportamento de intolerância às pessoas mais velhas que tem dificuldade de usar.              
Estar nas redes sociais virtuais (tais como Facebook, Twitter, Instagram, etc.) gera o sentimento de               
fazer parte de algo, um dos fatores de construção de identidade para os adolescentes, e o uso do                  
smartphone reconhece, vai ao encontro dessa necessidade dos jovens. A presença do tédio da              
adolescência (baixa motivação gerado pela baixa autoconfiança) e a busca por novidades também             
encontra no smartphone  uma possível forma de satisfação.  

Outro estudo investigou um fenômeno chamado de FoMO (Fear of Missing Out ), que             
corresponde a um mal-estar psicológico gerado pelo medo de perder algo se estiver desconectado da               
Internet ou simplesmente: medo de ficar por fora. O FoMO não é considerado um tipo de                
dependência, mas sim um uso inadequado das redes sociais. Os autores encontraram uma relação              
alta entre FoMO e uso problemático do smartphone com mal-estar psicológico e uma correlação              
moderada entre ansiedade e uso abusivo do smartphone e intensidade no uso das redes sociais (GIL                
et al, 2015). 

Em Picon et al (2015), os autores discutem como o conhecimento de dependência de              
tecnologias pode influenciar o tratamento clínico e médico desses indivíduos. Para tanto,            
caracterizaram os subtipos de dependência de tecnologia em termos de jogos eletrônicos,            
pornografia e smartphones, apresentando uma análise clínica (a partir de depoimentos de pessoas)             
que avalia a utilidade da relação de pacientes com tecnologias para a prática clínica. O estudo revela                 
que a parcela de indivíduos dependentes de jogos eletrônicos pode apresentar sintomas como             
preocupação excessiva com o jogo, abstinência quando não joga, perda de interesse em outras              
coisas. Os dependentes de pornografia online (maioria do sexo masculino) podem apresentar            
transtornos de humor, Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Síndrome de Tourette e           
Transtorno de Personalidade Antissocial. Já a parcela de dependentes de smartphones apresentam            
irritabilidade, além do gasto excessivo de tempo em redes sociais e mensagens de texto enviadas.               
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Os autores concluíram que o conhecimento das dependências de tecnologias pode ajudar a             
estabelecer vias de comunicação para favorecer o tratamento de pacientes mais graves. 

Já o trabalho de Rial et al (2014) analisa o impacto do mau uso da Internet na vida de                   
adolescentes. Os autores consideram uma amostra de 2239 adolescentes de diferentes escolas            
públicas e privadas da Espanha. Com base na análise usando o instrumento Análisis Factorial              
Confirmatorio (AFC), verificam que foi detectado alto grau de utilização da Internet, sobretudo, via              
smartphone e redes sociais baseadas em vídeo. Entretanto, o trabalho não descreve estratégias de              
redução da dependência. 

Após essas análises críticas nos trabalhos recentes, pôde-se chegar às seguintes conclusões            
relevantes na perspectivas dos objetivos do projeto: 

• a maioria dos trabalhos analisa o grau de dependência de Internet, mas não oferecem, aos              
dependentes, ações de intervenção. Assim, não contribuem diretamente na redução dos seus efeitos             
sobre os indivíduos mais afetados pela nomofobia; 

• observa-se que os instrumentos utilizados para avaliar a dependência da Internet são           
poucos ou estão desatualizados em relação ao tipo de aplicativos usados pelas pessoas atualmente.              
Um dos instrumentos mais conhecidos é o Internet Addiction Test (IAT), que foi aplicado em               
alguns dos trabalhos discutidos anteriormente. O IAT possui uma limitação significativa, já que             
oferece aos respondentes várias perguntas sobre “email”, uma forma de interação assíncrona            
(quando uma pessoa lê posteriormente mensagens) que tem sido substituída rapidamente por formas             
de interação síncronas (ex., via redes sociais virtuais) onde as pessoas estão consumindo com mais               
frequência conteúdo (sobretudo vídeo) no momento que são enviados por outras pessoas. 

Essas conclusões reforçam os objetivos do projeto ao buscar estratégias de intervenção            
frente à dependência da Internet. Especificamente, os próximos passos no projeto serão os             
seguintes: 

1. conceber, especificar e executar ações multidisciplinares articuladas entre o setor de          
Psicologia e a área de Informática do Campus. Essas ações incluem: 

a. palestras direcionadas aos estudantes e servidores, porém aberta à comunidade externa          
interessada na temática, articulando assim o ensino, a pesquisa e a extensão do Campus; 

b. exposições dialogadas e periódicas, com o intuito de auxiliar os estudantes a fazerem uso             
da Internet com mais consciência e de um modo adequado. Essa ação está caracterizada como uma                
prevenção aos transtornos que resultam de uma possível dependência da Internet pelos indivíduos; 

c. exclusivamente para os estudantes em que foi verificada a dependência da Internet: será            
oferecida uma intervenção para o enfrentamento dos comportamento prejudiciais identificados          
através de encontros terapêuticos em grupo. Para tanto, serão conduzidos trabalhos através do uso              
da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e o Treinamento em Habilidades Sociais (THS); e 

d. concepção, especificação técnica e construção, por parte dos estudantes do Curso Técnico           
Integrado em Informática, de uma ferramenta digital (p. ex., um aplicativo ou uma página Web )               
mais apropriada para difundir boas práticas de utilização de smartphone. O objetivo da ferramenta é               
a orientação das pessoas e com foco na prevenção da dependência de Internet junto à comunidade                
em geral. 
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5   CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

A dependência de Internet tem sido considerada um problema de saúde física e mental, 
afetando, sobretudo, os indivíduos mais jovens. A partir de análises bibliográficas na literatura 
recente sobre o tema, observamos que poucos estudos apresentam soluções ou sugestões de 
prevenção e intervenção, estando limitados a oferecer diagnósticos que não são suficientes para 
resolver a dependência da Internet. Com isso, pretendemos ir além do estado da arte ao executar um 
projeto de pesquisa que proponha e avalie o impacto de ações preventivas e reativas, incluindo 
palestras, exposição dialogada periódica, encontros terapêuticos em grupo, dentre outras, frente à 
dependência de Internet junto aos estudantes do IFRN/Campus Canguaretama. 
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SEARCH, OVERHAUL AND STUDY: DINAMIZANDO O ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES NO IFRN CAICÓ 

RESUMO
O trabalho apresenta resultado do projeto de 
pesquisa desenvolvido no IFRN/Caicó, cujo 
objetivo foi desenvolver um aplicativo mobile e 
um sistema web que proporcionasse dinamização 
no estudo discentes, referente aos conteúdos 
programáticos dos diversos componentes 
curriculares, aumentando a sua autonomia na 
sistematização e apropriação dos conhecimentos. 
O aplicativo faz uso de notificações diárias, que 

servem para inspirar e motivar o discente a seguir 
um cronograma de estudos, participar de 
simulados, estudar conteúdos e resolver questões 
com diferentes níveis de dificuldades. O 
desenvolvimento do aplicativo deu início pela 
revisão bibliográfica e a escolha das tecnologias 
(android e php) a serem utilizadas no 
desenvolvimento do aplicativo e plataforma web. 

ABSTRACT
The paper presents results of research project 
developed in IFRN/Caicó, whose goal was to 
develop a mobile application and a web system 
that provided the pivot in the study of the 
students, referring to the contents of the various 
curricular components, increasing their 
autonomy in systematization and appropriation 
of knowledge. The application makes use of 
daily notifications, which serve to inspire and 
motivate the students to follow a schedule of 

studies, participate in testing exams, study 
content and solve issues with different levels of 
difficulty. The application development was 
initiated by the literature review and the choice 
of the technologies (php and android) to be used 
in application development and web platform. 

1 INTRODUÇÃO 

O artigo em tela apresenta o resultado do projeto de pesquisa desenvolvido no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Caicó (IFRN/CA), no período 
de junho de 2016 e maio de 2017, intitulado Search, Overhaul and Study: dinamizando o ensino-
aprendizagem de estudantes no IFRN Caicó. Nessa perspectiva, objetivou-se desenvolver dois 
softwares, ou seja, a plataforma web e o aplicativo para dispositivo móvel, articulados para 
proporcionar uma dinamização no estudo, ensino e aprendizagem do discente, referente aos 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicação Mobile, Estudantes, Sistema Web

KEYWORDS:  Mobile Application,  Students, Web System 
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conteúdos programáticos das disciplinas propedêuticas que compõem a estrutura curricular 
obrigatória do ensino médio. E, dessa forma, aumentar a autonomia do discente na sistematização 
dos conhecimentos, contribuindo para a sua permanência e êxito. 

Atualmente é possível observar a existência de um mundo globalizado onde a tecnologia está 
a serviço da humanidade com o intuito de resolver cada vez mais problemas presentes em todos os 
âmbitos da sociedade. Abordando o contexto dos dispositivos móveis quando se considera que esses 
estão presentes no cotidiano dos brasileiros, corroborando com a afirmação a pesquisa publicada na 
revista Exame, no segundo trimestre de 2015, revelou o quantitativo que ultrapassava a marca de 72 
milhões de brasileiros os quais, naquela época, usavam o smartphone para acessar a Internet, 
(EXAME, 2016). A partir da difusão e aperfeiçoamento dos telefones móveis, considerando suas 
variadas aplicações e utilizações atreladas à expansão da Internet, observa-se que a informação e o 
conhecimento estão disponíveis a qualquer hora nos diversos lugares, ou seja, estão, totalmente, 
acessíveis nas mãos dos usuários (EXAME, 2016). No contexto educacional, isso requer mudanças 
para se pensar novas estratégias educacionais na qual a utilização da tecnologia seja instrumento 
metodológico favorecedor do processo de ensino aprendizagem. 

 Observando o contexto educacional brasileiro se sabe que a trajetória do estudante da 
educação básica nem sempre é marcada pela permanência e êxito. Apesar de nas últimas décadas, 
com promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 9394/96 (LDB), ter ocorrido grande 
oferta de vagas para “todos” na escola, asseguradas no artigo 3º, o inciso I, da citada lei, que 
determinou como um dos princípios a “igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola” (BRASIL, 1996), a qualidade não avançou o suficiente para garantir a permanência com êxito 
e atender as necessidade formativas dos discentes oriundos de diversos contextos sociais e, 
consequentemente, diminuir os números de evasão e reprovação.  

Considerando o exposto e concordando com o pensamento de Freire (1997) quando afirmava 
que o trabalho mais proeminente da prática educativa-crítica, consiste em garantir as condições em 
que os estudantes em suas relações uns com os outros e juntos com o docente experimentam o 
conhecimento profundo de assumir-se. A escola, nesse ponto de vista, quando passa a reconhecer que 
os discentes têm capacidades individuais e criativas, esse olhar assume importante mudança do fazer 
o que, consequentemente, influencia a permanência e êxito na escola. Sendo assim, as instituições de
ensino precisam ouvir e conhecer o discente em sua história de vida, sua realidade, expectativa e
dificuldades para consolidar outra nova realidade escolar, desmistificando ideias preconcebidas que
julgam esses discentes fracassados (BRUNEL, 2004).

Respaldado nesse pensar, dialogando com os envolvidos no processo dentro do IFRN/Caicó, 
foi desenvolvido os dois softwares (a plataforma web e o aplicativo móvel), almejando proporcionar 
melhor sistematização do estudo e contribuir com a permanência e êxito de discentes do ensino 
técnico integrado ao ensino médio nas disciplinas propedêuticas.  Considerou-se que os smartphones 
estão cada vez mais presentes na vida dos estudantes e por acreditar na necessidade de incluí-los em 
suas vidas acadêmicas como uma ferramenta que os notifique de maneira inteligente, com mensagens 
criativas e desperte a atenção aos conteúdos presentes na estrutura curricular de formação do ensino 
médio. 

Na proposta desenvolvida para o aplicativo móvel, os estudantes receberão notificações, que 
além de cobrar uma atenção especial para suas responsabilidades com as rotinas e sistematização dos 
estudos, irá propiciar trabalhar de forma inovadora e divertida, impactando de forma positiva no 
interesse e apropriação dos conhecimentos. O aplicativo atrelado à plataforma oferece os seguintes 
recursos para o discente: Notificações inteligentes que irão despertar a curiosidade para o conteúdo, 
além de lembrá-lo de seu comprometimento com os estudos. Com um simples toque, o discente será 
encaminhado para o conteúdo referente à notificação; Alarme, onde o usuário pode decidir o horário 
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e o dia que pretende estudar e criar seu próprio plano de estudo; Sessão de estudos, que mostra todas 
as disciplinas disponíveis para estudar com seus respectivos conteúdos. Existe também a opção de 
resolver questões específicas do assunto estudado; Simulado, neste caso é disponibilizado para o 
discente questões referentes a todas disciplinas e conteúdos de forma aleatória, com o objetivo de 
testar os conhecimentos e níveis gerais do discente e assim prepará-lo para ENEM, concursos e 
avaliações; Pontuações (score) para a resolução das questões possibilitando aos discentes uma visão 
das disciplinas com melhor ou pior aproveitamento e desta forma, motiva-los a estudar ainda mais 
para superar as dificuldades; e Geração de questões de provas e simulados de diversos níveis de 
complexidade.

 O discente conseguirá um maior proveito do seu tempo, pois o aplicativo oferecerá uma aba 
de busca para pesquisar determinados assuntos disponíveis que o mesmo esteja precisando, além de 
oferecer textos objetivos e intuitivos sobre o conteúdo desejado. Outro aspecto a ser pautado é a 
possibilidade do discente praticar o que está estudando com questões de vestibulares e até do ENEM, 
tendo a oportunidade de aliar teoria e prática.  

O principal objetivo proposto é desenvolver um aplicativo educacional que contribua de forma 
eficiente na assimilação de conteúdos, a partir de notificações e mensagens intuitivas e inteligentes 
que serão responsáveis por prender a atenção do discente e estimular a pesquisa. Como objetivos 
específicos: Capacitar e habilitar os discentes participantes do projeto à programação para 
dispositivos móveis; propor um ambiente agradável ao discente, preocupando-se com questões 
estéticas e evitando qualquer ato de poluição visual na interface de usuário do aplicativo; proporcionar 
uma plataforma dinâmica de estudo para discentes do ensino médio; oportunizar maior facilidade de 
conexão entre discente e docente; incentivar o discente a obter conhecimento por meio de aplicativos 
móveis; oferecer flexibilidade e garantia para o docente enviar listas de questões para seus discentes; 
e propiciar uso de tecnologia para otimização da educação. 

2 METODOLOGIA 

O objeto de pesquisa teve, por natureza, o desenvolvimento de um aplicativo capaz de 
despertar e abrir caminhos para o jovem do ensino médio. Uma das formas mais efetivas para elevar 
o interesse para o ensino-aprendizagem é o uso de tecnologias aliadas ao desenvolvimento dos
estudantes como seres pensantes e autônomos. Para alcançar os objetivos do projeto, fez-se necessário
uma maior conexão dos idealizadores com os futuros usuários do aplicativo. Sabendo disso, a
metodologia utilizada neste projeto seguiu três itens: i) Levantamento Bibliográfico necessário para
construção apropriada do aplicativo e dos conteúdos programáticos, levando em consideração a
participação dos docentes, que contribuíram de forma voluntária mediante conselhos e ajuda; ii)
Levantamento de requisitos necessários para o desenvolvimento dos softwares; e (iii) Realização de
Pesquisas junto à comunidade acadêmica do IFRN/CA para fins de validação do uso do aplicativo e
plataforma no âmbito acadêmico local.

A fase de levantamento bibliográfico foi executada mediante pesquisa e escolha do material 
adequado para o uso no contexto da aplicação. Na fase de levantamento dos conteúdos programáticos, 
os docentes atuaram diretamente junto ao projeto, no que se refere aos métodos e estratégias mais 
utilizadas para prender a atenção do discente para determinados conteúdos, visando também uma 
maior participação da comunidade acadêmica na construção do projeto que teve como objetivo 
beneficiá-los. No que se refere ao projeto, foram adotadas algumas estratégias de programação para 
a construção do aplicativo, que visavam uma atração visual e funcional do projeto que se 
implementou utilizando o IDE Android Studio (DEITEL, 2016) o sistema operacional Android 
(DEITEL, 2016). Tendo em vista que, os discentes envolvidos no projeto têm a pretensão de alcançar 
uma faculdade voltada para a área de Informática, ou seja, além de o projeto ter contribuído com a 
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proliferação dos conhecimentos específicos de outras matérias, também atuou na formação 
profissional dos discentes em questão para a área que desejam seguir.  

Inicialmente, para garantir uma base de referência com o público-alvo do projeto em pauta, 
foram executados questionários online para discentes e docentes responderem e assim fosse possível 
atender as necessidades existentes por meio de análises para pôr em prática no desenvolvimento do 
software. As pesquisas tiveram as redes sociais como divulgação. Exatamente 41 discentes e 11 
docentes participaram respondendo os questionários. E após o tratamentos e análise dos dados ficou 
claro a grande necessidade de criação e uso de alguma ferramenta tecnológica para auxiliar no 
processo de ensino aprendizagem, essa conclusão, mais uma vez, motivou o desenvolvimento do 
aplicativo em questão. 

Após a finalização do primeiro protótipo do aplicativo, o mesmo foi apresentado aos docentes 
na reunião pedagógica que ocorreu no dia sete de junho do corrente ano. Na ocasião foi realizado 
mais uma pesquisa juntos aos docentes presentes com o objetivo de uma validação prévia do 
aplicativo desenvolvido. Participaram da pesquisa 28 docentes que estavam presentes na reunião 
pedagógica e três questionamentos aos docentes: (i) O(A) Senhor(a) concorda com o uso do aplicativo 
apresentado dentro e fora da sala de aula?; (ii) O(A) Senhor(a) teria disponibilidade para elaborar 
questões, conteúdos e notificações para o aplicativo?; e (iii) O(A) Senhor(a) usaria o aplicativo em 
questão para auxílio em suas aulas? 

Observou-se que os docentes estão conscientes que o uso de tecnologias da informação pode 
ajudar no processo de ensino aprendizagem contribuindo de alguma forma com a permanência e êxito 
de nossos discentes. Para o primeiro questionamento 27 docentes concordavam em utilizar o 
aplicativo desenvolvido dentro ou fora da sala de aula, apenas 1 docente foi contrário ao uso do 
aplicativo no processo de ensino aprendizagem. No segundo questionamento, que trata da 
contribuição e envolvimentos dos docentes responsáveis pelas disciplinas propedêuticas, 25 docentes 
se dispuseram a contribuir com o aplicativo alimentando com as questões, conteúdos, simulados, 
vídeos e notificações. Contrários a contribuição apenas 5 docentes. Por último, o que trata da 
colaboração do docente em utilizar o aplicativo em sala de aula para ferramenta para o auxílio no 
processo de ensino aprendizagem 27 docentes foram de acordo em aplicar e testar o aplicado nas 
aulas, apenas 1 docente foi contrário ao uso em suas aulas. Isso mostra que é preciso acordar para as 
novas metodologias de ensino que utilizam as tecnologias de informação e os docentes do IFRN 
Caicó estão de acordo com essa mudança no processo de ensino, visando se modernizar e acompanhar 
os discentes nessa evolução tecnológica. No final da reunião foi aberto espaço aos docentes para 
manifestações e muitos apresentaram sugestões e novas funcionalidades e no contexto geral 
finalizaram relatando que o uso das tecnologias é indispensável, que as vantagens em seu uso são 
indiscutíveis e existe uma grande necessidade de cursos de capacitação. 

3 SEARCH, OVERHAUL AND STUDY 

O Search, Overhaul and Study (Pesquisa, Revisão e Estudo) é a proposta desenvolvida para 
proporcionar aos discentes uma melhor sistematização e evolução de seus estudos, através de um 
ambiente amigável, gerando uma certa autonomia no processo de ensino aprendizagem dentro e fora 
do ambiente acadêmico. Para os docentes uma possibilidade de geração de questões, um ambiente de 
interação com os discentes através da inserção de conteúdos e questões.  

O sistema é dividido em duas partes: o sistema web direcionado ao docente, onde o mesmo 
poderá lançar os conteúdos e questões de suas disciplinas especificas ou fazer parte de outras 
disciplinas como colaborador. E o aplicativo android para smartphone é direcionado aos discentes 
onde eles terão acesso ao um conjunto de recursos como mencionados anteriormente. 
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3.1 Search, Overhaul and Study: Aplicativo Android 
O aplicativo android é onde está concentrada a maioria das funcionalidades do sistema e é 

direcionado para os discentes. O discente poderá realizar seu cadastro no aplicativo através das 
principais redes sociais existentes (facebook ou google+) ou simplesmente realizar o cadastro 
diretamente no aplicativo e depois realizar o login no sistema (Figura 1). Após realizar sua 
autenticação o usuário irá visualizar um conjunto de links rápidos para navegar, ver Figura 2. Trata-
se de um menu simples para facilitar a navegação pelo software. Também é possível ter acesso ao 
menu principal que possibilita acesso a quase todas as funcionalidades (Figura 3).  

Na sessão de estudos, como mostra a Figura 4, o usuário dispõe de todos os conteúdos da 
grade curricular do ensino médio. A imagem e o nome da disciplina direcionam o usuário a opção de 
conteúdos disponíveis para estudar de determinada matéria que selecionou.  
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O texto “Questões” é um link responsável por direcionar o usuário a resolver questões 
específicas aleatoriamente da matéria selecionada (Figura 5), ou seja, qualquer conteúdo da matéria 
escolhida pode ser abordado em questão. Na interface de questão, ao selecionar uma opção como 
resposta, rapidamente o usuário tem uma resposta do sistema. Caso tenha marcado a resposta errada, 
um pequeno aviso do aplicativo é ativado alertando que a resposta está incorreta, uma caixa de texto 
surge mostrando a resolução da questão (Figura 6) e segue para a próxima questão em segundo plano. 
Caso tenha acertado, o aplicativo avisa que a resposta foi correta e segue com a próxima questão. 

Abaixo da resolução, encontram-se as opções “Sair” e “Ok”. Selecionando a opção de “Sair”, 
a sessão de questões específicas se fecha e volta para a página de Sessão de Estudos. Já na outra, a 
resolução apenas se fecha para assim o usuário pode resolver a próxima questão. Quando a última 
questão é resolvida, uma caixa de texto aparece informando o fim da prática e a opção de sair para a 
página inicial, ver Figura 7. No início da sessão de estudos, ao escolher a disciplina, o usuário é 
direcionado a lista de conteúdos disponíveis da disciplina selecionada, como mostra a Figura 8. Para 
poder estudar o conteúdo desejado é necessário apenas selecionar a respectiva imagem ou nome do 
conteúdo e desta forma irá apresentar uma tela com o conteúdo especifico selecionado como ilustra 
a Figura 9. 

No aplicativo o discente poderá resolver questões de conteúdo específico de duas formas, 
como visto anteriormente ao clicar no link das questões ou no final de cada conteúdo selecionado 
para estudo terá a opção de também resolver as questões. A outra forma de resolução de questões é 
através da opção simulado, opção essa que o aplicativo irá possibilitar a escolha de um simulado de 
disciplinas específicas com questões aleatórias de todos os conteúdos ou um simulado com todas as 
disciplinas disponíveis no sistema que neste caso será semelhante ao ENEM, no qual o sistema irá 
selecionar para cada disciplina os conteúdos aleatórios. 

O discente poderá também criar seu plano de estudo com base nas disciplinas e conteúdos 
disponíveis no sistema, desta forma o discente poderá gerenciar e oportunizar um melhor 
aproveitamento das aulas dentro e fora de sala de aula; reforçar os conteúdos com dificuldades; e 
aprimorar ainda mais os conteúdos entendidos. Quando é chegado o dia e horário agendado pelo 
discente para o estudo, o smartphone inicia um processo de vibração por alguns segundos e um alerta 
é disparado informando que é hora de estudar. Além destes aspectos, uma notificação também surge 
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para reforçar a importância do horário e ao selecionar a notificação o sistema irá direcionar para os 
conteúdos do plano de aula ou o conteúdo recém adicionado pelo docente.  

3.2 Search, Overhaul and Study: Sistema Web 

O sistema web foi desenvolvido na plataforma PHP (NIEDERAUER, 2017). A parte inicial, 
ainda em desenvolvimento, é direcionada para que os professores possam cadastrar conteúdos e 
popular o sistema, tem-se a página principal, onde podem ser encontradas informações para contato, 
serviços disponíveis atualmente na aplicação e links para que o professor usuário possa cadastrar-se 
e entrar, bem como ainda nesta página, foi posto um link, que posteriormente, será atualizado para 
redirecionar qualquer pessoa para o Google Play (loja de aplicativos Android), onde será possível 
baixar o aplicativo como ilustrado na Figura 10. 

Figura 10: Página principal da plataforma web 

Logo após a autenticação do docente, o sistema irá apresentar a página de seleção das 
disciplinas. Essa página (Figura 11) irá listar todas as disciplinas disponíveis na aplicação, 
inicialmente só as de ensino médio, e também será possível saber os professores que contribuem com 
outras disciplinas.  

Figura 11: Página com as disciplinas disponíveis 

Através da plataforma web o docente irá gerenciar todos os conteúdos de suas disciplinas, 
bem como, adicionar questões para os simulados e resoluções por parte dos discentes. Porém ele terá 
a possibilidade de cadastrar as questões de prova, ou seja, as referidas questões não irão aparecer no 
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aplicativo do discente. Essas questões serão para a função de geração de provas do docente. 
Importante deixar claro que assim que um conteúdo ou questão é adicionada por um professor o 
discente irá receber uma notificação em seu smartphone para que o mesmo já possa ir estudar ou 
resolver as questões. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se, de acordo com as pesquisas e o desenvolvimento dos sistemas, que realmente faz-
se necessário a criação de um aplicativo educacional direcionado a dinamização e incentivo do estudo 
para auxiliar docentes e discentes no processo de ensino-aprendizagem.  

Os docentes, como constatado nas pesquisas, mostraram-se interessados pelo software em sua 
esmagadora maioria, demonstrando a necessidade da implementação de novas funcionalidades para 
engrandecer o projeto cada vez mais e proporcionar uma ferramenta de grande utilidade para o 
processo de ensino-aprendizagem. 

O próximo passo será realizar os testes com os discentes do IFRN/Caicó para fins de validação 
do principal objetivo do trabalho que é proporcionar um ambiente diferente e dinamizado para a 
pesquisa, revisão e estudo dos conteúdos vistos em sala de aula pelos discentes. Além disso, pretende-
se continuar com o desenvolvimento de algumas funcionalidades que não foram implementadas, 
devido ao curto prazo de execução do projeto, tais como: plano de estudo personalizado pelo discente; 
relatórios de acompanhamento dos estudos realizados com gráficos de evolução de estudo; 
melhoramento do score de pontuação para resoluções das questões; simulado compartilhado para um 
grupo de discentes; ranking de pontuação para os melhores discentes; gráficos e relatórios 
direcionados a équite técnica pedagógica para acompanhamento dos estudos do discente fora da sala 
de aula; e por último adicionar o perfil de responsável pelo discente para que o mesmo também possa 
acompanhar de fora da instituição.  
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RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA ATIVIDADE 
MINERADORA DE SAL E FERRO NO RIO GRANDE DO NORTE 

RESUMO 

Com a crescente demanda por bens minerais, a 

exploração e os impactos ambientais aumentam 

na mesma proporção. Visando uma exploração 

com o menor impacto ambiental possível, as 

empresas criam planos, estratégias e adotam 

métodos para minimiza-los, ou anula-los. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo 

discutir e apresentar dados acerca de como as 

empresas atuam para controlar os impactos 

ambientais proporcionados pela exploração do 

sal e do ferro no estado do Rio Grande do Norte. 

O trabalho se configura como uma pesquisa 

qualitativa que utilizou a pesquisa bibliográfica 

para a coleta de dados. A partir da análise de 

imagens aéreas foi constatado que, apesar da 

produção do sal ter aumentado, pouco está 

sendo feito para recuperar as áreas que foram 

degradadas pelas atividades mineradoras.  

ABSTRACT 

With the increasing demand for mineral assets, 

exploration and environmental impacts increase 

in the same proportion. Aiming at an 

exploration with the least possible 

environmental impact, companies create plans, 

strategies and adopt methods to minimize or 

cancel them. Thus, the present work has the 

objective of discussing and presenting data 

about how companies act to control the 

environmental impacts of salt and iron 

exploration in the state of Rio Grande do Norte. 

The work is configured as a qualitative research 

that used the bibliographic research for data 

collection. From aerial image analysis it was 

observed that, although salt production 

increased, little is being done to recover areas 

that were degraded by mining activities.  

1 INTRODUÇÃO 

A atividade mineradora é praticada desde os tempos mais remotos da existência humana, 

nos quais era exercida como forma de sobrevivência para a confecção, por exemplo, de 

instrumentos de caça. Posteriormente, com a evolução alcançada pela humanidade, a mineração 

ganhou a função de fonte produtora de bens industriais e sociais: desde questões básicas, como 

habitação e transporte, até a composição de equipamentos de alta tecnologia.  

Dessa forma, levando em consideração que não seria viável o atual nível de 

desenvolvimento e conforto sem a participação dos recursos minerais nesse processo, torna-se 

notório que a continuidade dessa atividade é extremamente necessária. Entretanto, simultaneamente 

PALAVRAS-CHAVE: Impactos ambientais, Sal, Ferro, Recuperação de áreas degradadas, Rio

Grande do Norte. 

KEYWORDS:  Environmental Impacts, Salt, Iron, Recovery of degraded areas, Rio Grande do

Norte. 
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ao alcance de tal evolução, as frenéticas intervenções mineradoras no meio natural causaram um 

denso desequilíbrio ecológico e uma acentuada insuficiência de recursos naturais, uma vez que o 

consumo médio mundial per capita de recursos minerais é da ordem de nove toneladas anuais 

(CORDANI, 2017).  

Tal estatística revela, portanto, a necessidade de uma efetiva conscientização acerca da 

tutela do meio ambiente com o propósito de garantir que esses avanços permaneçam garantidos para 

outras gerações. 

Ainda de acordo com Cordani (2017), após uma série de conferências com a temática 

ambiental, como Estocolmo-72, Rio-29 e Rio+20, as diretrizes sustentáveis se fizeram cada vez 

mais presentes também na exploração mineral. Assim, seguindo essa linha de raciocínio, a 

recuperação das áreas mineradas aparece como ação primordial para atingir o desenvolvimento 

sustentável, uma vez que, em consonância com Bitar (2002), a obrigação dessa recuperação 

constitui-se como um instrumento de política pública utilizado por diversos países com a finalidade 

de assegurar a correção de grandes impactos ambientais considerados negativos. 

As condições geológicas do Rio Grande do Norte, substrato composto por rochas pré-

cambrianas que ocupam 65% de sua área territorial e rochas sedimentares mesocenozoicas que 

ocupam a porção restante, atribuem ao estado uma posição de vanguarda na produção mineral do 

país.  Em terras potiguares, já são conhecidos pelo menos dois mil jazimentos minerais, abrangendo 

mais de 30 substâncias minerais (ANGELIM et. al., 2006). 

A partir desse enfoque, será abordada neste trabalho a recuperação de áreas degradas no Rio 

Grande do Norte pela exploração de dois importantes recursos minerais no Estado: a Halita (sal), 

em razão de o Rio Grande Norte ser responsável por 72,6% da exploração nacional, de acordo com 

o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2016) e o Ferro por representar 60% do

valor total da produção mineral nacional, em conformidade com o Centro de Tecnologia Mineral

(CETEM, 2014), porém as reservas do estado representam, aproximadamente, 0,01% da produção

total de ferro no país (DNPM, 2016).

Entende-se por recuperação de áreas degradadas como a soma de processos planejados e 

concretizados por profissionais das mais diversas áreas do saber, os quais têm como finalidade 

alcançar o restabelecimento de condições de harmonia e equilíbrio socioambientais presentes antes 

de ações antrópicas em um sistema natural (DIAS; GRIFFITH, 1998). Tais processos visam, 

sobretudo, à minimização dos impactos ambientais negativos. 

Segundo Reis (2016) a recuperação de áreas degradas por mineração geralmente envolve 

diversos agentes, tais como o minerador, o poder publico, a comunidade e o proprietário do terreno, 

pois o processo de recuperação deve sempre estar em conformidade com os valores ambientais, 

estéticos e sociais da circunvizinhança. Geralmente, uma área de mineração apresenta impactos 

negativos que são permanentes como no caso do relevo do terreno, que na grande maioria das 

vezes, não retorna a sua configuração original. Neste contexto, a reabilitação da área torna-se 

necessária. Portanto, o planejamento ou um programa prévio de recuperação é benéfico para todos 

os agentes que atuam na área que economizam tempo e dinheiro.  

Muitas mineradoras de menor tamanho realizam seus planos de recuperação somente no 

papel, porém, a falta de uma decisão para concretizar o plano, a ausência de profissionais 

qualificados e etc., muitas vezes prejudica a recuperação simultânea, dificilmente sendo realizada 

efetivamente (REIS, 2016). 

Entretanto, é necessário entender que a recuperação de áreas degradadas, não se fundamenta 

apenas no cumprimento das leis, mas também na obrigação social de mitigar os impactos causados. 

Para alcançar esse compromisso algumas ações devem ser concretizadas antes, durante e depois da 

atividade mineradora (GRIFFITH, 1980). Em concordância com Bitar e Braga (1995), os processos 
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escolhidos para recuperação de áreas degradadas pela mineração variam em função da intensidade 

da interferência ocorrida e das características da lavra e do minério, declividade e tipo do terreno.  

Dentre as alternativas aplicadas para recuperação de áreas degradadas, destaca-se o processo 

de revegetação, que visa à estabilidade biológica do ambiente; o processo geotecnológico que 

almeja estabilidade física; o processo de remediação que visa a estabilidade química do ambienta; 

sendo que na pratica tais medidas de modo combinado, sempre que necessário (ARAUJO; 

ALMEIDA; GUERRA, 2005). 

O presente trabalho tem por objetivo compreender os processos de recuperação de áreas 

degradas pela atividade mineradora de sal e ferro no Estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa é 

do tipo qualitativa, bibliográfica e exploratória. Para a análise das áreas de mineração foram 

utilizadas imagens de radar fornecidas pela USGS, responsável pelo serviço geológico norte-

americano, por meio de seu website (http://earthexplorer.usgs.gov). Já em relação ao processamento 

dos dados, foi usada a versão 10.2 do software ArcMap, parte integrante do conjunto ArcGis, 

fornecido pela empresa ESRI. 

2 ASPECTOS LEGAIS NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Com o advento da nova Constituição Federal, promulgada em 1988, a questão ambiental foi 

tratada de forma mais específica, principalmente no que se refere à exploração e recuperação de 

áreas degradas pela atividade mineradora (IBAMA, 1990). A Carta Magna, em seu capítulo 

dedicado ao meio ambiente, incluiu no parágrafo 2º do artigo 225, a previsão quanto à obrigação 

daquele que explorar os recursos minerais de recuperar o meio ambiente degradado (BRASIL, 

1988). 

Destaca‐se, neste sentido, o art. 1º do Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989 (BRASIL, 

1989), que regulamenta o art. 2º, VIII, da Lei n° 6.938/81 (BRASIL, 1981), prevendo a inserção do 

dever de recuperar no processo de estudo da viabilidade ambiental da atividade minerária. Segundo 

o referido decreto, os novos empreendimentos no setor mineral deverão apresentar ao órgão

ambiental responsável Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA),

juntamente com Plano de Recuperação da área degrada pela atividade de mineração (PRAD). Os

empreendimentos já existentes tiveram um prazo de seis meses para apresentar seus Planos de

Recuperação.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

3.1 A exploração da halita (sal) 

O Sal marinho é um importante recurso natural e está ligado à história do homem na Terra. 

Seu uso é bastante amplo e passa pela conservação de alimentos até a produção de cosméticos. No 

Brasil o Rio Grande do Norte é responsável por aproximadamente 90% da produção total de sal no 

país (COSTA, 2010).  

A atividade salineira constitui historicamente uma das mais importantes economias do 

estado do Rio Grande do Norte, presente espacialmente ao longo da costa litorânea setentrional. Os 

municípios que mais produzem sal no RN são Macau, Areia Branca, Mossoró, Grossos, Porto do 

Mangue, Guamaré e Galinhos (COSTA, 2016).  

A figura 1 evidencia uma área de exploração de sal em Grossos e Areia Branca/RN. É 

possível observar que em um período compreendido entre 1984 e 2017 houve um aumento 
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considerável na produção de sal potiguar, com um incremento da área destinada à salinas, mas 

também uma grande devastação do ecossistema nativo.  

Figura 1 - Áreas de exploração de Sal no período de 1984 a 2017. 

Fonte: Modificado da USGS. 
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Em 2013, segundo o jornal Tribuna do Norte, o IBAMA realizou uma operação denominada 

“Ouro Branco”, na qual foram investigadas 35 empresas que atuam na produção de sal no litoral 

norte-rio-grandense. Tais empresas foram acusadas de invadir as áreas de proteção permanente 

(APPs) de manguezais e cursos d'água. De acordo com o IBAMA, ao ampliar os tanques de 

produção, as empresas fecharam drenagens, desmataram, afogaram ou soterraram os mangues, além 

de lançarem efluentes sem tratamento nos rios. 19 áreas de exploração de sal foram embargadas. 

Outro ponto é a substituição da mata nativa. Segundo a Norsal (2016), a empresa possui um 

programa de reflorestamento com o objetivo de recuperar a mata ciliar da bacia do rio Apodi-

Mossoró, porém muitas vezes a vegetação que é colocada no local não é a nativa o que acaba 

afetando o ecossistema. Além disto, as imagens evidenciam o crescimento da área da salina e 

nenhuma ação relativa a recuperação das áreas degradadas.  

3.2 Exploração de ferro 

Embora esteja presente em vários minerais e seja o quarto elemento mais abundante na 

crosta terrestre, o ferro, em conformidade com Carvalho et al. (2014), não se encontra isolado na 

natureza e, em escala industrial, apenas pode ser obtido por meio da exploração de minerais com 

substanciosa concentração ferrífera, dos quais os principais são: hematita (Fe2O3), magnetita 

(Fe3O4), siderita (FeCO3) e limonita (Fe2O3.H2O). 

No Rio Grande do Norte, encontram-se depósitos de minério de ferro em Cruzeta, Jucurutu, 

Ouro Branco, Ipueira, São Rafael, dentre outros municípios (ANGELIM et al., 2006). Sob a 

perspectiva comercial, os jazimentos mais importantes do Estado são a Fazenda Saquinho, em 

Cruzeta e o Pico do Bonito, em Jucurutu. 

A Fazenda Saquinho era explorada pela empresa Susa Indústria e Comércio de Produtos 

Minerários Ltda, que produz, predominantemente, minério de ferro beneficiado para atender os 

segmentos cimenteiros e siderúrgicos da região nordeste (ANGELIM et al., 2006). Já o Pico do 

Bonito, era explorado pela empresa Mhag Serviços e Mineração, que produz e exporta minérios de 

ferro de dois tipos: um destinado ao mercado internacional e de granulometria entre 200 mm e 12,5 

mm; outro comercializado no mercado interno e de granulometria entre 12,5 mm e 0,15 mm 

(PFALTZGRAFF; TORRES, 2010).  

Embora durante a extração de ferro as empresas, em geral, consigam reaproveitar 80% da 

água utilizada, o volume de água usado no processo é muito grande e os lençóis freáticos da região 

tendem a ficar bastante vulneráveis à poluição e rebaixamento (FREITAS, 2012). Somam-se a esses 

problemas o fato que a mineração de ferro gera impactos socioambientais, como contaminação da 

água e do solo, poluição atmosférica, alteração do relevo e da passagem, potencialização de 

episódios erosivos, prejuízos à agricultura local, doenças alérgicas e/ou respiratórias e dificuldades 

no abastecimento de água na vizinhança (CETEM, 2014). 

Em relação à mudança da paisagem, é importante salientar que, segundo o IBRAM (1992), é 

impossível obter a restabelecimento da topografia com aspectos semelhantes aos originais na 

mineração de ferro mesmo depois de procedimentos de recuperação de áreas degradas, pois, não 

existe possibilidade de preenchimento da cava minerada em razão de características geológicas 

específicas, como grau e direções de sistemas de faturamento.  

A figura 2 mostra a Mina Fazenda Saquinho entre 2010 e 2017. É possível observar um 

incremento na área da mina, com supressão da vegetação. Não se observa quaisquer ações na 

paisagem que demonstre um processo de recuperação da área degradada pela mineração.  
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Figura 2 - Mina de Ferro em Cruzeta em 2010. 

Fonte: Modificado da USGS. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente às questões levantadas neste trabalho, faz-se, portanto, imprescindível falar que, 

apesar da comprovada importância dos processos de recuperação do ambiente devastado, é 

indubitável a necessidade de diminuir a devastação gerada pela atividade mineradora no território 

potiguar, especialmente, por este ser composto por áreas com alto grau de desertificação. Ou seja, 

metaforizando a afirmação anterior, conclui-se que não se deve restringir-se a minimizar os 

sintomas quando o necessário é tratar a “doença” e evitar que o “paciente” permaneça em constante 

contato com as causas.  

Sob essa perspectiva, aponta-se que essas causas estão enraizadas, sobretudo, no consumo 

exacerbado e na busca pela lucratividade imediata em detrimento dos recursos naturais. Ainda nessa 

abordagem, corrobora-se que o planeta vive em meio a uma emergência socioambiental, que tende a 

ser agravada caso as atuais condições de degradação permaneçam, pois há um grave problema 

enraizado na cultura e nos valores que sustentam o sistema político, econômico e social vigente. 

Isto é, mais que ambiental, constata-se uma crise de estilos de pensamentos e imaginários sociais 

que permitem a devastação da natureza e propagam a lógica mercantil de consumo. 

Resta, então, afirmar que os problemas ocasionados pela atividade mineradora no Rio 

Grande do Norte, como sintoma da crise do sistema vigente, colocam a necessidade do ser humano 

enxergar o meio ambiente não apenas como lugar do qual vive e retira seus recursos financeiros, 

mas sim no qual vive e faz parte como membro integrante de uma teia de fenômenos 

essencialmente inter-relacionados e interdependentes.  
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ANÁLISE DO POTENCIAL LIPÁSICO DA CASCA DE ROMÃ 
UTILIZANDO HIDRÓLISE DO AZEITE DE OLIVA 

 LINHARES, M. G.1, OLIVEIRA, J. C. G.2, BERTINE, L. M.3, ALVES, L. A. A.4
1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Os biocatalisadores, além de mostrarem grande 
eficácia na catálise de reações, também 
apresentam vantagens que são é a pequena 
quantidade de subprodutos e ser ambientalmente 
sustentável. Tentando sanar o acúmulo de 
resíduos de frutas (cascas entre outros restos) nas 
residências que provavelmente encontrarão seu 

fim sendo jogadas no lixo, foi desenvolvido este 
projeto. Este trabalho propõe a reutilização de 
casca de romã como fonte enzimática. Onde no 
final da análise foi verificado que a melhor 
atividade enzimática foi obtida no período de 24h 
apresentado 3,5x10-3 μmol/min.

ABSTRACT 

Biocatalysts, in addition to showing great 
efficacy in the catalysis of reactions, are also 
advantageous which are a small number of by-
products and be environmentally sustainable. 
Trying to heal the accumulation of fruit 
residues (peels among other debris) in 
residences that come from their end being 

thrown in the trash, and developed this project. 
This work proposes a reuse of pomegranate 
peel as an enzymatic source. Where it was not 
evaluated what was improved, the best 
enzymatic activity was obtained in the period 
of 24 hours, 3.5 x 10-3 μmol / min.

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Catalisadores x Biocatalisadores 
Catalisadores são substâncias que não participam de reação, porém, conseguem acelerar a sua 

velocidade, ou seja, não altera a composição química dos reagentes e produtos envolvidos. Eles são 
usados em diversas áreas, como a industrial, alimentícia, farmacológica, entre outras. Catalisadores 
químicos possuem baixa especificidade, geralmente fornecem produtos de composição química mista 

PALAVRAS-CHAVE:   catalisadores, enzimas, atividade lipásica, casca de romã 

KEYWORDS:  catalysts, enzymes, lipase activity, pomegranate peel . 
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ou produtos contaminados e requerem uma etapa posterior de purificação (de CASTRO et al., 2004; 
HASAN, SHAH, HAMEED, 2006).  

A procura por catalisadores naturais, de baixo custo e fácil acesso fez surgir nos últimos anos 
as pesquisas e a utilização de biocatalisadores. Estes podem ser extraídos de fontes naturais, seja 
animal, vegetal ou microbiana. Nesse contexto, o uso de enzimas vem progredindo devido a sua eficaz 
atividade catalítica, entre outras vantagens. Uma delas é a alto regio- e enantiosseletividade que as 
mesmas possuem, pois, as enzimas catalisam um único tipo de substrato ou uma determinada classe 
de moléculas semelhantes. Dentre elas, as mais utilizadas em reações de biocatálise estão as lipases. 
A versatilidade destas enzimas tem sido explorada para substituir processos existentes, ou para 
produzir determinados compostos inviáveis de serem obtidos por vias químicas convencionais 
(ALMEIDA, 2011). Biocátalise ou biotransformação é a técnica que usa catalisadores biológicos 
como enzimas vegetais ou de microrganismos para converter um substrato em um número limitado 
de etapas enzimáticas (LEHMKUHL, 2006). A biocatálise promove transformações químicas 
utilizando enzimas, isoladas ou pertencentes a microrganismos vivos, surgindo assim como uma 
tecnologia competitiva e que não agride o meio ambiente para fabricação de substâncias bioativas 
com elevado grau de pureza enantiomérica (VIEIRA, 2006).

O uso destas como biocatalisadores apresenta como características principais: 

• Capacidade de catalisar as reações à temperatura e pressão ambiente numa gama de pH neutro;
• Especificidade, estereoespecificidade e regioespecificidade do substrato (OLIVEIRA, 2010).

1.2 Hidrólise 
Hidrólise é qualquer reação química que envolva a quebra de uma molécula por ação da 

molécula de água. Ocorre uma alteração de íons, sendo liberados para a solução cátions de hidrogênio 
(H+) ou ânions de hidroxila (OH–). Dessa forma, determinada molécula fragmenta-se e tem suas 
ligações complementadas com os íons resultantes da molécula de água, tendo em vista a formação de 
uma molécula diferente da original (reação química). Essas reações podem ser aceleradas com a 
influência de catalisadores. 

A hidrólise enzimática é um processo geralmente ocorre em meio extracelular, a partir da 
excreção de enzimas pelas células a fim de se quebrar as moléculas grandes em moléculas menores e 
que podem passar pela membrana celular. Exemplos correntes desse processo de hidrólise enzimática 
seriam a quebra de proteínas em cadeias polipeptídicas até se chegar aos aminoácidos, e a quebra de 
polissacarídeos como o amido e celulose em dissacarídeos e monossacarídeos. Esse costuma ser o 
primeiro processo de digestão em âmbito químico tanto da digestão aeróbia quanto anaeróbia, que 
costumam ocorrer depois do material orgânico já ter sido triturado fisicamente em partículas menores 
(ZAVAREZE, 2009; ROZEMBERG, 2002). 

1.3 Uso do vegetal: Romã 
A romã é um fruto da romãzeira (Punica granatum), pertencente à família das Mirtáceas, 

originário do oriente médio, mas especificamente na Ásia Menor. Nativa e domesticada no Irã (antiga 
Pérsia), cultivada no mediterrâneo, sendo Israel, um de seus grandes produtores (LORENZI, 2001). 

No Brasil, a romã chegou através dos portugueses. Aqui se acha dois tipos de romã (a 
vermelha e a amarela). Possui folhas verdes brilhantes e as vezes avermelhados, seus frutos são 
sagrados em muitos países, é aproximadamente do tamanho de uma laranja, tem cascas amarelas e 
avermelhadas. É um antibiótico natural, e adstringente. Tem um sabor levemente ácido. Suas flores 
são firmes e delicadas. A romãzeira é conhecida por aumentar a longevidade. A amarela é nacional, 
ela tem maior quantidade de sementes do que a vermelha, e a sua casca é mais grossa. Sua casca e a 
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raiz, contêm substâncias como tanino e ácido gálico, estão presentes nos receituários da medicina 
informal dos mais diversos países. Possui propriedades úteis no combate a doenças cardíacas, para 
enxaquecas, para febre, para afecções nos olhos, atua na prevenção do envelhecimento, e geralmente 
são usados para a confecção de medicamentos caseiros como chás (CORREA, 1978). 

1.4 Justificativa 
Cada vez mais é necessário a busca de novas fontes de materiais naturais que levem a 

sustentabilidade à sociedade e que sirvam também de ações que venham influenciar as gerações 
futuras a seguirem com uma consciência ecológica. O crescimento da produção de alimentos tem 
aumentos acumulo de materiais que são considerados restos. É recomendado que a população tente 
fazer a reutilização desses resíduos para que não sejam jogados no lixo.  

Atualmente, esse problema tem se tornado atrativo, já que os resíduos vegetais também podem 
ser utilizados como matérias primas para inúmeras finalidades, como na área de bioprospecção de 
moléculas ativas, entre as quais se destacam as enzimas como as lipases (WOICIECHOWSKI et al., 
2013). A ciência, tenta novos métodos para o reuso de sobras de um dos frutos bastante comuns no 
nordeste brasileiro, assim é feita análises da casca de suas características de adaptação com o clima e 
o solo que a fazem ser comumente encontradas na região nordeste do país que vem interessando o
campo científico. Este projeto tem como objetivo a utilização de suas cascas para avaliar sua
capacidade lipásica, para diminuir o acúmulo e consequentemente o desperdício de potenciais fontes
enzimáticas.

2 METODOLOGIA 

A extração foi iniciada com a trituração do material vegetal em tampão fosfato de potássio 50 
mM, pH 7,0, contendo 0,5 mM de CaCl2. Foram utilizados 10 g do material vegetal e 50 mL da 
solução-tampão e mantida sob agitação constante durante 24 horas à 25ºC. Após o período de 
agitação, filtrou-se o extrato bruto. Com a finalidade de se fazer uma análise preliminar da capacidade 
biocatalítica da semente em estudo, optou-se por fazê-la por meio da hidrólise do azeite de oliva. A 
hidrólise do azeite de oliva foi feita de acordo com a metodologia descrita por Soares et al. (1999), 
com modificações. A reação preparada para esse teste contém: 3,6 mL de azeite de oliva, 0,25 g de 
Triton, 3,6 mL de água destilada, 5,9 mL do tampão fosfato de potássio 100 mM e 10,5 mL da solução 
enzimática, adicionados em um erlenmeyer de 50 mL. Para essa reação também foi preparado um 
branco, onde o azeite não é adicionado, e o volume do mesmo é reposto com água destilada. Após 
isso, a reação foi colocada sob agitação com o auxílio de uma mesa agitadora. Nos tempos de 24 e 48 
h e foram retiradas alíquotas de 7,5 mL. A estas, foram adicionados 5 mL de uma solução de álcool 
etílico/água (95/5), e em seguida separadas em erlenmeyers 3 alíquotas de 5 mL cada e então tituladas 
com hidróxido de potássio 0,025 M, utilizando como indicador fenolftaleína 1%. O cálculo da 
hidrólise do azeite de oliva está expresso a seguir na equação 1 abaixo e os resultados expressos em 
µmol/min: 

Equação 1: Equação da atividade lipásica 

Atividade μmol/min= (Va-Vb) x M x 1000 
(T x E) 

Onde, Va = Volume de KOH gasto na titulação da amostra (mL); Vb = Volume de KOH gasto 
na titulação do branco (mL); M = Molaridade do KOH (M); T = Tempo de reação (minutos); E = 
Quantidade de enzima utilizada (mL para enzima solúvel e mg para enzima imobilizada). 
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Figura 1: Reagentes e as cascas de romã utilizados na reação 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Logo após a aplicação dos procedimentos experimentais descritos anteriormente foi possível 
verificar a capacidade biocatalítica da casca da romã frente a diferentes tempos de reação. Os 
resultados obtidos são apresentados na tabela 1 abaixo. 
Tabela 1: atividade lipásica da casca de romã. 

TEMPO (h) 24 h 48 h 

ATIVIDADE (μmol/min) 3,5x10-3 5,0x10-4

FONTE: Elaborada pelo autor. 

Ao avaliarmos os valores alcançados, foi possível perceber que ocorreu uma variação 
significativa no tempo de atividade da reação. Conclui-se que o tempo de maior atividade lipásica foi 
de 24 h. Segundo Pandey et. al. (1999), o deslocamento do equilíbrio na reação, no sentido direto 
(hidrólise) ou inverso (síntese), é controlado por diversos fatores incluindo o tempo de reação, a 
quantidade de água bem como a quantidade de reagentes e produtos presentes na mistura reacional. 
Estes podem alterar a atividade catalítica das enzimas responsáveis pela reação o que gera variações 
nos valores de conversão com o tempo. Oliveira Neto (2015) ao estudar a atividade catalítica de cinco 
espécies vegetais, obteve melhor resultado para a Solanum tuberosum (Batata), sendo que esta 
apresentou a capacidade catalítica de 2,8x10-3 µmol/min no tempo de 24 h de reação. Já estudos 
realizados por Morais et al. (2015), apontam uma atividade catalítica de 8,2x10-3 µmol/ min para o 
Phaseolus vulgaris L. (feijão carioca), no mesmo período de reação.  

É de suma importância ressaltar que, durante a realização da reação para a extração da solução 
enzimática, parte da solução-tampão de Fosfato de Potássio (monobásico e bibásico) acabou sendo 
absorvida pelo material vegetal, ao absorver a solução as cascas avolumaram consideravelmente, o 
que implicou na alteração dos valores que seriam usados inicialmente. Sendo que todas as alterações 
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foram feitas de forma proporcional, para assim evitar grande influência nos resultados finais. Todas 
as alterações realizadas no procedimento já constam no procedimento experimental/metodologia, 
descritos anteriormente.  

Realizando a comparação dos resultados obtidos neste experimento e os dados literários, é 
plausível concluir que a casca da romã apresentou uma atividade biocatalítica consideravelmente boa 
frente aos resultados literários, servindo futuramente pra novas pesquisas nessa área.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada vez mais fica evidente a necessidade que a sociedade tem de novas fontes renováveis 
para suas atividades diárias. Desse modo, esta pesquisa foi realizada assumindo um grande papel 
social. Buscando sempre alcançar resultados que possam contribuir na formação de uma sociedade 
que tenha uma mentalidade sustentável e possa influenciar as gerações futuras. Realizando atividades 
para a reutilização de resíduos orgânicos (casca) de romã (Punica granatum) na produção de 
biocatalizadores como uma alternativa às substâncias químicas. 

Em agradecimento ao Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq pelo financiamento do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN Campus Apodi pela oportunidade e incentivo 
na realização do projeto. 
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APLICAÇÃO DE BENTONITA NATURAL, MODIFICADA E CARVÃO 
ATIVADO COMO ADSORVENTES DE CORANTES 

SOUZA, J. C.1 e PENHA, F. G.2
1, IFRN – Campus Nova Cruz; 2 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Neste trabalho, argila bentonita natural, 
modificada e carvões ativados foram aplicados 
na remoção de azul de metileno (catiônico) e 
índigo carmim (aniônico). Isotermas de adsorção 
foram construídas e ajustadas ao modelo de 
Langmuir. A argila natural apresentou elevada 
afinidade e capacidade de adsorção com o 

corante azul de metileno, atingindo cerca de 411 
mg/g enquanto que para o índigo 50 mg/g. A 
argila orgânica com 2 g atingiu cerca de 630 
mg/g de capacidade máxima com o azul de 
metileno. As argilas modificadas poderão ser 
testadas na adsorção de moléculas apolares e 
metais pesados.

ABSTRACT 

In this paper, natural and modified bentonite clay 
and activated carbons were applied in the 
removal of methylene blue (cationic) and indigo 
carmine (anionic). Adsorption isotherms were 
constructed and adjusted to the Langmuir model. 
The natural clay presented high affinity and 

adsorption capacity with the methylene blue dye, 
rreaching about 411 mg/g while that for indigo 
50 mg/g. The organic clay with 2 g reached about 
630 mg/g of maximum capacity with methylene 
blue. The modified clays can be tested in the 
adsorption of apolar molecules and heavy metals. 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho traz como problemática a poluição por corantes têxteis além da preparação e 
caracterização de adsorventes através de estudos de adsorção.  

O azul de metileno e o índigo carmim são corantes muito utilizados pelas indústrias têxteis, 
assim como em diversos outros processos, de acordo com (CARVALHO et al., 2011) 
O índigo carmim é usado como agente corante têxtil, aditivo em comprimidos e cápsulas 
farmacêuticas, em confeitarias e para fins de diagnóstico médico. O azul de metileno é um corante 
catiônico, e possui uma variedade de aplicações, sendo utilizado no tingimento de algodão, lãs e 

PALAVRAS-CHAVE: Poluentes, adsorção, argila, carvão ativado. 

KEYWORDS:  Pollutants, adsorption, clay, activated carbon.
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papel, tinturas temporárias para cabelos, etc. (OLIVEIRA et al., 2013).  Diferente do azul de metileno 
que é catiônico o índigo carmim é aniônico (Figura 1 e 2). 

Figura 1 - Estrutura do Índigo carmim 

Fonte: <http://www.wikiwand.com/en/Indigo_carmine>. Acesso dia 19 de agosto de 2017 

Figura 2 - Estrutura do azul de metileno 

Fonte: <http://www.wikiwand.com/es/Azul_de_metileno>. Acesso dia 19 de agosto de 2017. 

A argila bentonita ou montmorillonita é um argilomineral muito abundante, de acordo com 
(BARBOSA et al., 2006) no Brasil, no ano de 2000, as reservas de bentonita totalizaram cerca de 39 
milhões de toneladas, das quais, 80% são reservas medidas. E não só muito abundante como também 
já utilizado por nós seres humanos á muito tempo, conforme: 

Argilas são materiais usados pelo homem desde os tempos antigos onde se faziam 
objetos do tipo “barro cozido” como tijolos, estatuetas, vasos, etc. Atualmente apresentam 
uso crescente em inumeráveis aplicações como em fertilizantes, catalisadores, areias de 
fundição, tijolos refratários, adsorventes, agentes descorantes e clarificantes de óleos e 
gorduras, tintas, agentes de filtração, cargas para polímeros e elastômeros, papel, etc. 
(PAIVA et al., 2008). 

Principalmente essa propriedade como adsorvente em que estamos trabalhando, essa e as 
outras diversas propriedades da argila bentonita tem origem de sua estrutura lamelar, composta por 
folhas lamelares tetraédricas e octaédricas formadas principalmente de Al, Si, Mg e O, essas folhas 
estão empilhadas uma acima da outra sucessivamente formando-se a distância interlamelar e tendo o 
cátion interlamelar entre essas camadas fornecendo a compensação de cargas, como visto na (Figura 
3): 
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Figura 3 - Estrutura da argila montimorillonita 

Fonte: (PAIVA et al., 2008) 

A argila bentonita não apresenta apenas esta função e sim várias devido suas 
propriedades de expandir-se na presença de umidade, possibilitando sua aplicação como 
adsorvente, clarificantes de óleo etc. Consciente destas propriedades vários estudos já foram 
realizados na argila bentonita, esses que são modificações químicas que fornecem outras 
propriedades ou melhoras as propriedades já existentes na argila, exemplos disto são 
modificações ácidas onde a mesma passa por um tratamento com ácido, modificações 
orgânicas sendo utilizado surfactantes, estes que são substâncias de calda apolar e cabeça 
polar. (SOUZA et al., 2017). 

Diante disto o trabalho tem por objetivo a aplicação de argilas quimicamente modificadas e 
carvão ativado como adsorventes de corantes, bem como também a caracterização destes adsorventes 
com respeito a sua capacidade de adsorção. 

2 METODOLOGIA

Todos os procedimentos foram realizados nos laboratórios de química do IFRN – Campus 
Nova Cruz. 

2.1  MODIFICAÇÕES QUÍMICAS NA BENTONITA 

A modificação ácida das argilas foi realizada com HCl e H2SO4 nas concentrações 1,0, 1,5 e 
2,0 mol/L através de um processo de agitação e aquecimento, onde 10 g da argila é posta em contato 
com 100 mL a da solução do ácido, sendo aquecido e agitado por 10 horas e um posterior tempo de 
repouso para realização de uma lavagem intensa com água destilada, filtração e secagem. 

Já a modificação orgânica ou a organofilização da argila bentonita é realizada com a agitação 
e aquecimento de 8 horas, sendo que aproximadamente 5 g da argila fica junto ao surfactante brometo 
de hexadeciltrimetilamônio em três proporções diferentes, 1,0, 2,0 e 5,0 g. 
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2.2  PRODUÇÃO DO CARVÃO ATIVADO 

Inicialmente com a preparação dos precursores, vagem de algaroba e resíduos de feijão 
realizada, foi feito o processo de impregnação do agente ativante (ZnCl2) seguindo a proporção de 
1:2, aproximadamente 10 g do cloreto de zinco junto a 20 g do precursor, onde a mistura cloreto de 
zinco-precursor-água destilada fica sob agitação e aquecimento até apresentar uma viscosidade 
pastosa, após isto o material é transportado para cadinhos e realizada a pirólise do mesmo na mufla a 
500 ºC durante 30 minutos. Posteriormente o material pirolisado passa pela abertura dos poros, onde 
é feita uma lavagem com HCl 6 mol/L e água destilada. 

2.3  ESTUDOS DE ADSORÇÃO 

Foram realizados testes iniciais com os adsorventes preparados, onde aproximadamente 0,1 g 
do adsorvente é misturado e agitado durante 1 hora a 50 mL a uma solução do corante a 200 ppm. 

 As isotermas de adsorção mostram a capacidade de adsorção e foram construídas da seguinte 
forma, a 25 ºC ±2 ºC e seguindo praticamente com a mesma metodologia, alterando-se apenas nas 
concentrações das soluções do poluente, para as isotermas foram utilizadas 10 soluções sendo suas 
concentrações variando de 100 a 1000 ppm. 

Necessariamente é realizado um processo de agitação, onde 0,1 g da argila ou carvão ativado 
é misturada em 50 mL da solução do poluente e sendo assim realizada a agitação durante 1 hora. 
Posteriormente é retirado alíquotas das misturas sólido-poluente e analisada suas respectivas 
absorbâncias no espectrofotômetro UV/Vis, efetuando-se diluições quando necessário. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As modificações dos adsorventes foram comprovadas a partir da caracterização através de 
difratograma de raios X (DRX) no LABPEMOL/UFRN. 

3.1 TESTES DE ADSORÇÃO COM AZUL DE METILENO 

Os testes iniciais de adsorção mostram uma elevada capacidade de adsorção para a argila 
natural. Nestes testes, a concentração inicial do azul de metileno foi de 200 ppm, e estão resumidos 
no gráfico da Figura 4. Nota-se, porém, que algumas argilas modificadas adsorveram uma quantidade 
menor que a argila natural. Este comportamento pode ser explicado devido a interações desfavoráveis 
para a argila tratada com HCl e impedimento estérico com as argilas orgânicas 2g e 5g. 

A quantidade adsorvida para os carvões ativados ficaram abaixo do esperado, isto pode ter 
ocorrido devido as condições onde eles foram produzidos, onde a mufla que se utilizou para efetuar 
a pirólise não fornecia um ambiente adequado para o processo, que no caso deveria ser em uma 
atmosfera inerte (na presença de N2). Caso o ambiente fosse inerte poderia se trabalhar com 
temperaturas de pirólise superior a 500 oC em tempos maiores que 30 minutos.  
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Figura 4 - Gráfico de adsorção com azul de metileno (200 ppm) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

3.2 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO COM AZUL DE METILENO 

O carvão ativado da vagem de algaroba triturada foi o que mais adsorveu dentre os carvões 
no teste anterior, justamente por isto que foi realizada sua isoterma de adsorção com o azul de 
metileno, mostrando uma capacidade de adsorção de aproximadamente 60 mg/g, como pode ser 
observado pela Figura 5. As isotermas de adsorção também foram construídas para as argilas natural, 
ativada com HCl 1mol/L e H2SO4 1 mol/L e a orgânica com 1 g e 2 g do surfactante e estão 
apresentadas pela Figura 6. Observa-se uma elevada afinidade do corante pela argila natural onde 
alcançou também maiores valores de capacidade máxima de adsorção, acima de 400 mg/g. As argilas 
ácidas e orgânicas atingiram valores menores de capacidade máxima de adsorção, exceto a argila 2 g 
que atingiu cerca de 630 mg/g. Nestes casos, os dados de adsorção foram ajustados de acordo com o 
modelo de Langmuir, equação 1. Os parâmetros de Langmuir, K e qmáx. encontrados através dos 
coeficientes angular e linear, e os coeficientes de correlação linear r2 estão resumidos pela Tabela 1. 
Todas as isotermas com o azul de metileno mostradas pela Figura 6 se ajustaram de acordo com o 
modelo de Langmuir. Estes resultados são importantes para o entendimento do processo de adsorção 
e também para testes futuros com outros poluentes como metais pesados e poluentes apolares. 
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Figura 5 - Isoterma de adsorção do CA da vagem triturada com azul de metileno 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Figura 6 - Isotermas de adsorção com todas argilas modificadas com azul de metileno 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 1 – Ajuste de acordo com o modelo de Langmuir para isotermas com azul de 
metileno 

Amostra K qmáx r2 

Argila natural 0,518 411,52 0,99919 

Argila com HCl 1M 0,051 223,71 0,99296 

Argila com H2SO4 1M 0,182 228,31 0,99889 

Argila com 1 g de 
surfactante 

0,0378 354,610 0,98866 

Argila com 2 g de 
surfactante 

0,00986 632,91 0,9248 

CA vagem triturada 0,0394 57,904 0,99012 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

3.3 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO COM INDIGO CARMIM 

As isotermas de adsorção também foram construídas com o índigo carmim, que é um corante 
aniônico, como mostrado na Figura 7. Nota-se menor afinidade com este corante por ser de natureza 
aniônica, mesmo quando ativado com HCl.  

Figura 7 - Isotermas com Azul de metileno e Índigo carmim 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos de adsorção realizados com os corantes catiônico (azul de metileno) e aniônico 
(índigo carmim) indicam que a bentonita estudada apresenta elevada afinidade com o corante 
catiônico e atingiu uma capacidade máxima de adsorção de aproximadamente 411 mg/g. Com a argila 
orgânica 2 g a capacidade ficou em torno de 630 mg/g. A capacidade máxima de adsorção do corante 
aniônico pela argila natural atingiu valores bem menores de carca de 50 mg/g. Estes resultados 
indicam que o processo de adsorção ocorra por troca catiônica. Estas argilas modificadas poderão ser 
testadas em projetos futuros na adsorção de moléculas apolares e metais pesados. Também pretende-
se testar as argilas em misturas com carvão ativado comercial para possível aplicação em filtros. 
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SÍNTESE E USO DE NANOPARTÍCULAS EM ESFERA DE  

QUITOSANA PARA APLICAÇÃO EM ADSORÇÃO DE ÍONS METÁLICO 
Cr6+ EM MEIO AQUOSO

FREIRE, L.A.1 e SILVA, A.C.O.1 

1 IFRN – Campus Nova Cruz;  
ÁREA TEMÁTICA:  Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Os íons metálicos estão entre os poluentes não 
biodegradáveis mais nocivos para o meio 
aquífero. Diversas são as técnicas para o 
tratamento de águas contaminadas por estas 
espécies, sendo a adsorção uma das mais 
empregadas, devido a sua eficiência, 
simplicidade e baixo custo. Dentre os 
biosorventes, a quitosana é bastante eficiente na 
adsorção de metais e quando modificada se torna 
um adsorvente em grande potencial. Este  

trabalho tem por objetivo modificar a quitosana 
com nanopartículas magnéticas (Fe3O4) e 
realizar o estudo cinético de adsorção para o 
metal Cr6+ em solução aquosa. Deste modo, a 
síntese e a caracterização da nanomagnetita serão 
realizadas para posterior aplicação em esferas de 
quitosana às quais serão comparadas por estudo 
cinético com esferas de quitosana sem 
nanopartículas e averiguadas a eficiência da 
modificação do biosorvente.  

PALAVRAS-CHAVE: quitosana, biosorventes, esferas, nanomagnetita  

ABSTRACT 

The  metal  ions  are  among  the  non- 
biodegradable pollutants most harmful to the 
aquifer environment. There are several 
techniques for the treatment of water 
contaminated by these species, with adsorption 
being one of the most used, due to its efficiency, 
simplicity and low cost. Among the biosorbents, 
chitosan is very efficient in the adsorption of 
metals and when modified it becomes an 
adsorbent in great potential.   

This work aims to modify the chitosan with 
magnetic nanoparticles (Fe3O4) and to perform 
the kinetic adsorption study for the Cr6 + metal in 
aqueous solution. Thus, the synthesis and 
characterization of the nanomagnetite will be 
performed for later application in chitosan beads 
which will be compared by kinetic study with 
chitosan beads without nanoparticles and 
verified the efficiency of biosorbent 
modification.  

KEYWORDS:  Chitosan, biosorbents, spheres, nanomagnetite 

1 INTRODUÇÃO 

O ser humano manifestou sempre vivo o interesse pelas grandes descobertas cientificas. Com 
os avanços da tecnologia e da ciência, dentre outros campos do conhecimento, foi possível dispor à 
humanidade procedimentos tidos em tempo não muito remoto como impossíveis, com caso das 
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novas tecnologias e, dentre elas, a nanociência e a nanotecnologia. Poderíamos começar com uma 
pergunta: a nanotecnologia é um é um conhecimento totalmente novo, ou se trata de ideias que se 
constroem a muito tempo? Uma resposta a essa questão aponta para o caráter sedimentar do 
conhecimento cientifico, para seu caráter cumulativo, já observado em várias outras situações 
(ALVES, 2014; SARTORI, 2011).   

Os estudos dos materiais, cujo tamanho das partículas encontram-se em faixa de nanômetros, 
ganhou importância significativa no final do século XX, apareceu e foi consolidada em toda a área de 
conhecimento, hoje conhecida como “Nanomaterial e Nanotecnologia”. Atualmente, é raro encontrar 
pessoas que não tenham se deparado com esses termos. Essa área explorou os limites da academia e 
da indústria. Em outras palavras as propriedades dos materiais, (óticas, elétricas, magnéticas, de 
transportes, catalíticas, etc), da forma pelas qual as conhecemos, manifestam-se a partir de um 
determinado tamanho, chamado de crítico (ZARBIM, 2007).   

Estudos mostraram que efluentes contaminados com íons metálicos poderiam ser tratados com 
biomassas em processos de adsorção, pois o tratamento teria um custo menor e seria menos agressivo 
ao ambiente. O uso 17 da quitosana como biossorvente para os metais pesados oferece uma alternativa 
de grande potencial frente aos métodos convencionais, sendo ela hidrofílica e possuindo um grande 
número de aminoácidos, grupos esses, que são responsáveis pela propriedade de adsorção elevado 
desse biopolímero (CERTAVANTES et al, 2011).  

A quitosana é um biopolímero cujo grau de desacetilação, distribuição de massa molar e 
conteúdo de impurezas dependem das fontes naturais de matéria-prima e dos métodos de preparação. 
A massa molar média da quitina nativa é geralmente maior do que 106 Daltons, enquanto a quitosana 
comercial tem uma massa molar média na faixa de 1,0 x 105 – 1,2 x106 Daltons (LARANJEIRA E 
VALFREDO, 2009), (TOLEDO E SOARES, 2016).   

Figura 1. Estrutura química da quitina ou quitosana.  

Fonte: LARANJEIRA E VALFREDO, 2009 

Este biopolímero pode facilmente se dissolver em soluções de ácidos fracos diluídos, devido 
à protonação de seus grupos amino, sendo o ácido acético o solvente mais empregado. Agentes 
reticulantes, tais como glutaraldeído, etilenoglicol diglicidil éter, tripolifosfato, ácido sulfúrico e 
epicloridrina, são usados para aumentar a sua estabilidade química e a resistência mecânica 
(LARANJEIRA E VALFREDO, 2009), (TOLEDO E SOARES, 2016).  

2 METODOLOGIA 

Neste trabalho foi realizada a síntese de nanoparticulas, magnetita (Fe3O4). As nanoparticulas 
de ferro foram aplicadas para adsorção do metal íon cromo no estudo cinético de adsorção.   

2.1   Síntese de nanomagnetita (Fe3O4) 
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Figura 2. Esquema da produção da nanopartícula magnética 

Uma quantidade de 3,9843g de sulfato de ferro II e 0,4607g de cloreto de ferro III foram 
misturadas em um balão de fundo chato, e deixadas sob agitação. O sistema foi transferido para a 
capela, adicionado 30 ml de NH4OH, sendo agitado por 15 min a 70 0C. Após 5min foi adicionado 
mais 30 ml de NH4OH, formado óxido de ferro (Fe3O4).   

Em seguida, o material obtido foi colocado na centrifuga a 2500 rpm, e dividido em 3 
quantidades iguais para posterior secagem em mufla à 250°C e 550°C e na estufa à 80°C.  

2.2 Caracterização de nanoparticulas  

As nanopartículas metálicas foram caracterizadas por análise de espectrofotometria UV-vis. 
2.3 Produção da esfera de quitosana.  

Uma quantidade de 1,5030g de quitosana pura foi colocada em um béquer, adicionado 50 ml 
da solução de ácido acético (CH3COOH) 1%, e levado para o agitador magnético durante 2h, até a formação 
de um gel. A produção das esferas de quitosana foi realizada pelo método de coagulação, no qual em placas 
de Petri foi colocada solução de hidróxido de sódio (NaOH) 2M, e nesta gotejada lentamente o gel de 
quitosana formado com seringa, de forma que fosse liberado apenas uma gota de gel por vez, para a 
formação de pequenas esferas. Após a formação das esferas, o conteúdo das placas de Petri, que consistia 
nas esferas de quitosana imersas em solução de NaOH, foi colocado no funil de Buchner para as esferas 
serem separadas da solução, em seguida, as esferas foram lavadas com água destilada e transferidas do funil 
para um béquer de 250 mL e armazenadas em água por 24h para lavagem e realizada medida do pH neutro. 
As esferas de quitosana depois de lavadas foram submetidas a reticulação ao glutaraldeido a 1% por 4h.    

Para as esferas de quitosana modificada com magnetita Fe3O4 secas a 80 ºC e 550ºC, foi 
realizado o mesmo procedimento, mas neste caso, para 50 ml de ácido acético (CH3COOH) 1%, foi 
adicionado 0,75g de quitosana pura e 0,25g de nanomaterial.   

2.4 Curva de calibração do íon Cr6+ 

Uma curva de calibração do íon Cr6+ foi realizada a partir das concentrações de 5 ppm, 10 
ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm, 35 ppm, e 40 ppm. As medidas para a curva foram realizadas 
por espectrofotometria UV-vis a um comprimento de onda de 258 nm.  
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2.5 Estudo cinético de adsorção com íon Cr6+  

Em erlenmeyers de 125 mL, foi adicionado 25 mL da solução do adsorvato de Cr6+ e 25 mg 
do adsorvente de quitosana pura ou modificada, sistema, o qual foi colocado em uma mesa agitadora, 
numa agitação de 100 rpm. O processo ocorreu em duplicata por 11 tempos.  Quadro 1- tempo de 
analise dos plasmons   
Analises  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tempo (min) 0 5 15 30 60 120 240 360 420 480 600 

Fonte: AUTORAS, 2017 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nesta parte do trabalho serão apresentados os materiais em escala nanométrica, o estudo 
cinético de adsorção do íon Cr6+ com aplicação de nanoparticulas magnéticas em esferas de quitosana 
reticuladas com glutaraldeído.  

3.1. Síntese de Nanomateriais   

3.1.1. Síntese de Nanoparticulas Magnética (Fe3O4) 

Na síntese do material nanométrico, ao misturar cloreto de ferro (III), sulfato de ferro (II) e 
hidróxido de amônio obtém-se o produto magnetita, conforme a reação abaixo.  

 FeSO4+ Fe(SO4)3+ 8 NH4OH         Fe3O4 + (NH4)2SO4 + 4 H2O   

O produto foi dividido em 3 partes, às quais foram levadas á estufa por (a) 24h a 80°C (b) 
calcinado por 2h a 250°C e (c)  calcinado por 2h a 550°C  .   

Figura 3- (a) nanomagnetita seca a 80ºC por 24h; (b) nanomagnetita calcinada a 250 ºC por 
4h e (c) nanomagnetita calcinada a 550 ºC por 2h 

Fonte: AUTORA 2017 

3.2 Caracterização da nanomagnetita por espectrometria UV- vis 

Os resultados obtidos demonstraram eficiência do método para obtenção de nanopartículas 
magnéticas e os espectros eletrônicos obtidos determinaram os comprimentos de onda das 
ressonâncias dos plasmons de superfície. As magnetitas formadas e caracterizadas estão apresentadas 
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na Figura 4. O comprimento de onda característico para as nanoparticulas magnética a 80ºC, 250°C 
e 550°C é de aproximadamente 450 nm.  

Figura 4- Espectro de UV-Vis de Fe3O4 (a) a 80°C em 24h; (b) a 250°C em 4h; (c) a 550°C em 2h.

Fonte: AUTORAS, 2017 

3.3 Esferas de quitosana pura e modificada. 

 As esferas de quitosana elas foram reticuladas com o glutaraldeido conforme a reação abaixo. As 
esferas de quitosana modificada com nanoparticula e reticulada com glutaraldeido seguem na figura 
5.
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Figura 5- (a) quitosana reticulada com glutaraldeido; (b) quitosana modificada com nanoparticula e 
reticulada com glutaraldeido.  

Fonte: Gul.k et al, 2016 

3.4   Curva de calibração do íon Cr6+ 

 A curva de calibração realizada com concentrações de 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 
ppm, 35 ppm, 40 ppm, 45 ppm, no espectrofotômetro UV- vis, obteve-se o gráfico da figura 5, com 
a equação da reta A= 0,00254 + 0,0196[Cr6+] e o coeficiente (r) = 0,99982. O gráfico da figura 6 
mostra que à medida que se aumenta a concentração aumenta também a absorbância, de acordo com 
a lei de Lambert Beer.   

Figura 6 - Curva de calibração do íon Cr6+ 
Equação da reta: A= 0,00254 + 0,01956[Cr6+]

r= 0,99982

0 5 10 15Concentação mg/L2025 30 35 40 45

Fonte: AUTORAS, 2017 
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3.5 Estudos cinéticos de adsorção do íon Cr6+ por análise espectrofotométrica  

Após o período de adsorção na mesa agitadora (levando em consideração os intervalos de 
tempo), as soluções em que estavam às esferas de quitosana pura, assim como as soluções em que 
estavam as esferas de quitosana modificada, foram medidas em espectrofotômetro.   

O gráfico da figura 7, mostra para as esferas de quitosana pura, no eixo da ordenada, a 
quantidade de Cr6+ adsorvida em mg/g do adsorvente e no eixo da abscissa, o tempo em que se 
sucederam tais adsorções. No gráfico, observa-se que a adsorção das esferas no metal se elevou no 
tempo de 400 min. O estado de equilíbrio de adsorção foi atingido em 5 min com 45,3 mg/g e 90,6 
%.   

Nas figuras 8 e 9 são apresentados os gráficos de adsorção de Cr6+ para os adsorventes de 
quitosana com nanopartícula de Fe3O4 a 80ºC e 550ºC. As esferas modificadas mostram que o tempo 
de equilibrio de adsorção é de 5 min. O estado de equilíbrio de adsorção foi atingido com 45,75 mg/g 
e 91,5%, para as esferas modificadas com nanopartícula de 550 °C e com 44,7 mg/g e 89,4% para as 
esferas modificadas com nanopartícula de 80 °C.  
Figura 7 –  Gráfico Referente à quantidade de adsorção e porcentagem da quitosana pura 

0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 

Tempo(min) Tempo(min)

Fonte: AUTORAS, 2017 

Figura 8 _ Gráfico Referente à quantidade de adsorção e porcentagem da quitosana 80ºC 
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Fonte: AUTORAS, 2017 
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Figura 9 - Gráfico Referente à quantidade de adsorção e porcentagem da quitosana 550ºC 

0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600

Tempo(min) Tempo(min)

Fonte: AUTORAS, 2017 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para síntese dos materiais nanométricos foi observado que o método foi eficiente de acordo 
com os resultados da caracterização, é observado que as nanoparticulas magnéticas mostram um sinal 
para comprimento de onda maior em 450 nm. Nos resultados de estudo cinético de adsorção observa-
se que as nanoparticulas magnéticas não melhoram consideravelmente os resultados comparando com 
o uso da quitosana pura, deste modo é preferível utilizar a quitosana pura pela magnitude da
proximidade de resultado e pelo custo baixo em relação à aplicação das nanoparticulas.
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RESUMO 

O estudo da corrosão do aço é importante do 

ponto de vista econômico e o entendimento dos 

mecanismos envolvidos auxiliam em 

metodologias de proteção. Neste trabalho foi 

estudado por imersão durante um período de 

aproximadamente 35 dias, a corrosão de uma 

peça de aço em meio ácido, de NaCl, na 

presença dos inibidores magnésio, cromato e 

alumínio e também em uma peça galvanizada e 

anodizada.  O NaCl favoreceu a corrosão até a 

concentração de 0,1 mol/L. O magnésio e o 

cromato foram eficientes como inibidores. A 

galvanização realizada foi eficiente até um 

período de contato de 20 dias.  

ABSTRACT 
The study of steel corrosion is important from 

the economic point of view and the 

understanding of the mechanisms involved 

helps in protection methodologies. In this work, 

the corrosion of a piece of acid steel, NaCl, in 

the presence of the magnesium, chromate and 

aluminum inhibitors were galvanized and 

anodized part was studied by immersion over a 

period of approximately 35 days. The NaCl 

favored corrosion up to the concentration of 0.1 

mol / L. Magnesium and chromate were 

efficient as inhibitors. The galvanization was 

efficient until a contact period of 20 days.

1 INTRODUÇÃO 

A corrosão é um fenômeno que ocorre de forma espontânea onde há a destruição de 

materiais metálicos, ocorrem reações químicas e eletroquímicas na superfície metálicas. O processo 

de corrosão é baseado na formação de uma pilha eletroquímica, em que o anodo é o eletrodo onde 

ocorre a corrosão e o catodo a redução, sendo eletrólito um condutor iônico que transporta a 

corrente elétrica do anodo para o catodo.
 [1]

O processo corrosivo depende do material metálico, meio corrosivo e das condições 

operacionais. Com relação ao material metálico deve ser levado em consideração sua composição 

química, presença de impurezas, processo de obtenção, tratamentos térmicos, etc. Já a respeito ao 

meio corrosivo leva-se em consideração pH, temperatura, teor de oxigênio, pressão e sólidos 

PALAVRAS-CHAVE: Corrosão, aço, inibidores, galvanização. 

KEYWORDS: Corrosion, steel, inhibitors, galvanization. 
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suspensos. As condições operacionais estão relacionadas às solicitações mecânicas, movimento 

relativo, condições de imersão e meios de proteção contra a corrosão. 
[1]

O mecanismo de corrosão pode ser eletroquímico ou químico, e os meios corrosivos mais 

comuns são: atmosfera, águas naturais, solo e produtos químicos. Os problemas de corrosão são 

comuns e ocorrem em diversas atividades como nas indústrias químicas, petroquímica, naval, 

construção civil, meios de transporte aéreo, ferroviário, rodoviário, entre outros. As perdas 

econômicas são as mais distintas como custo de substituição de peças ou equipamentos, custo de 

manutenção dos processos de proteção como nos revestimentos metálicos e pinturas. 
[1]

É praticamente impossível prevenir a corrosão, no entanto, é possível controlá-la.
 [2]

A fim de

solucionar as diversas problemáticas ocasionadas pela corrosão existem diversas substâncias que 

podem agir como inibidores de corrosão. Um inibidor é uma substância ou mistura de substâncias, 

que quando presentes em concentrações adequadas no meio corrosivo reduz ou elimina a corrosão. 

Algumas indústrias estimulam pesquisas na utilização de novos compostos como inibidores, onde 

estes podem ser de natureza orgânica ou inorgânica, oxidantes ou não-oxidantes, anódicos, 

catódicos ou de adsorção 
[3]

. A eficiência da proteção oferecida pelos inibidores depende dos metais

e também da severidade do meio. 
[4]

Com base no exposto este trabalho teve como objetivo a avaliação da corrosão por imersão 

de peças de aço em diferentes meios corrosivos e na presença de alguns inibidores. Os meios 

estudados foram: água destilada, soluções de NaCl e HCl, e na presença dos inibidores de cromato, 

alumínio e magnésio. Também foi estudado a corrosão de uma peça revestida com zinco em 

solução de NaCl. Este trabalho foi realizado durante a disciplina de Corrosão no curso de 

Tecnologia em Processos Químicos e apresenta resultados que fundamentam os processos 

envolvidos na corrosão de aço. 

2 METODOLOGIA 

Os meios corrosivos estudados foram soluções de NaCl e HCl nas seguintes concentrações 

0,1 mol.L
-1

, 0,5 mol.L
-1

 e 1,0 mol.L
-1

. Os inibidores estudados foram K2CrO4, MgCl2 e AlCl3 na

concentração de 0,1 mol.L
-1

. Nos ensaios com os inibidores foram adicionados 2 mL de cada

inibidor em soluções de NaCl 0,1 mol.L
-1

. Os testes de corrosão foram realizados por imersão onde

a peça de aço após ser lixada e limpa com uma solução de HCl 0,1 mol.L
-1

 foi deixada em contato

com as diferentes soluções por um período de 30 dias, conforme figura 01.  

Figura 01: Testes de corrosão por imersão. 
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Durante este período a perda ou ganho de massa foi acompanhada a cada três dias. Também 

foi avaliada uma peça revestida com zinco em um meio corrosivo de NaCl, para isto utilizou-se 

uma fonte de energia com 9 volts em uma intensidade de corrente 0,22 A (figura 02).  

Figura 02: Processo de galvanização e anodização da peça de aço. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A corrosão do aço em meio aquoso ocorre segundo as seguintes reações anódicas (1)  e 

catódicas (2), considerando meio aerado.  

Ânodo: Fe  Fe
+2

   +   2e (1) 

Cátodo: H2O   +   ½ O2   +   2e    2 OH
- 
        (2) 

O processo é favorecido em meio ácido pois ocorre um consumo de OH- pelos H+ 

deslocando o equilíbrio para os produtos. Este processo pode ser confirmado pelos resultados da 

figura 03.  
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Figura 03: Corrosão na presença de HCl em diferentes concentrações. 

As peças de aço também foram imersas em soluções de NaCl e comparadas com a peça de 

que estava imersa em água destilada, conforme podemos analisar na figura 04. Nota-se que o 

aumento da concentração de NaCl faz diminuir a taxa de corrosão. Sabe-se que os sais podem 

acelerar ou até mesmo retardar a velocidade do processo de corrosão. O NaCl sendo um eletrólito 

forte atua como um agente que favorece a corrosão dos metais devido ao aumento da condutividade. 

Porém, o aumento de sua concentração faz com que diminua a quantidade de oxigênio dissolvido 

no meio diminuindo a taxa de corrosão.  

Figura 04: corrosão das peças imersas em NaCl em diferentes concentrações. 

Os inibidores de corrosão avaliados neste trabalho em meio de NaCl 0,1 mol/L foram Al
+3

(alumínio), Mg
+2

 (magnésio) e CrO4
-2

 (cromato), conforme resultados da figura 05. Pode-se notar

que todos eles foram efetivos no processo. O magnésio e o cromato foram os mais efetivos como 

inibidores e ocasionaram um aumento na % massa durante o período avaliado. Com relação ao 

magnésio, este aumento na massa deve-se a formação de um hidróxido insolúvel na área catódica, 

conforme reação (2), sendo considerado como inibidor catódico. Já o cromato é efetivo devido a 

formação de uma película protetora de óxido de ferro (III) impedindo a oxidação do ferro, conforme 

reação (3) , sendo portando inibidor anódico.  
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2 Fe   +   2 K2CrO4   + 2 H2O      Fe2O3   +   Cr2O3   +   4 KOH (3) 

Com relação ao alumínio nota-se que seu efeito inibidor inicia-se somente após 5 dias de 

contato, sendo o mecanismo semelhante ao do magnésio com a formação de um filme de hidróxido, 

sendo considerado um inibidor catódico.  

Figura 05: corrosão das peças imersas em NaCl na presença dos inibidores.

O último teste realizado foi a corrosão de uma peça galvanizada e anodizada em meio de 

NaCl 0,1 mol/L, conforme figura 06. Nota-se que a anodização não foi eficiente na proteção contra 

a corrosão. Já a peça galvanizada foi eficiente até um período de 20 dias (conforme figura 07), após 

percebe-se uma perda de massa. Este comportamento pode ser devido a espessura da película e a 

corrente aplicada.  

Figura 06: corrosão das peças galvanizadas e anodizadas imersas em NaCl.
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Figura 07: Peça galvanizada (esquerda) e peça anodizada (direita) em solução de NaCl 0,1 mol/L. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta resultados sobre fundamentos de corrosão estudados durante a 

disciplina de Corrosão do curso de Processos Químicos e traz como principais conclusões: a 

corrosão do aço foi favorecida em meio ácido; a solução de NaCl favoreceu a corrosão até a 

concentração de 0,1 mol/L e desfavoreceu conforme o aumento da mesma; os inibidores cromato e 

magnésio foram efetivos no processo de proteção durante o período analisado devido a formação de 

hidróxidos insolúveis; o processo de galvanização foi eficiente na proteção durante um período de 

20 dias devido provavelmente a espessura da película e corrente aplicada; os resultados obtidos 

servirão como base projetos futuros na busca de processos alternativos em métodos de combate a 

corrosão.  
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RESUMO 

Os íons de Cr6+ são muito tóxicos e a quitosana 
tem sido usada como adsorvente para a remoção 
desses. O objetivo do trabalho foi realizar um 
estudo cinético de adsorção do Cr6+ utilizando 
esferas de quitosana e esferas de quitosana com 
magnetita. O estudo foi dividido em três etapas: 
Produção dos materiais adsorvente, estudo    

cinético de adsorção e tratamento de dados. Os 
resultados obtidos apontam uma diferença mínima 
entre a quantidade de material adsorvido com 
esferas de quitosana e esferas de quitosana com 
magnetita, sendo preferível o uso das esferas de 
quitosana sem magnetita.  

ABSTRACT 

The ions of Cr6 + are very toxic and chitosan has 
been used as adsorbent for the removal of. The 
objective of the work is to perform a kinetic study 
of Cr6+ adsorption using chitosan beads and 
chitosan beads with magnetite. The study was 
divided in three stages: Production of adsorbent 
materials,   

kinetic study of adsorption and treatment of data. 
The results show a minimal difference between a 
quantity of material adsorbed with chitosan beads 
and chitosan beads with magnetite, with the use 
of chitosan beads without magnetite being 
preferred.   

1 INTRODUÇÃO   

Os íons metálicos são tóxicos mesmo quando encontrados em baixos níveis no meio ambiente. 
Dentre estes destacam-se os íons de Cr6+, estes compostos são encontrados no organismo na forma de 
Cromo trivalente, porém pode existir na natureza em diferentes estados de oxidação, sendo os íons de 
Cromo trivalente menos nocivos que os íons de Cromo hexavalente (LAUS et al, 2006).    

Quando presentes em corpos hídricos, esses íons metálicos são bastantes nocivos aos seres 
humanos e aos animais fazem uso de suas águas, pois são íons bioaculativos de alta toxidade. Devido 
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a isso tem-se a necessidade de fazer o tratamento para remoção desses íons, sendo a adsorção uma 
alternativa adequada para a realização desse tratamento (LAUS et al, 2006).    

A quitosana, biopolímero natural obtida através da reação da quitina (material extraído dos 
cascos de crustáceos) com um meio alcalino, possui a capacidade de remover metais de soluções 
aquosas através de adsorção, em diversas formas. A adsorção por meio de microesferas vem 
destacando-se na realização desse processo (FAI; STAMFORD; STAMFORD, 2008).    

Nanomateriais têm sido sugeridos como alternativa ambientalmente correta para o tratamento 
de águas residuais. Eles podem ser também incorporados à quitosana na intensão de aumentar sua 
capacidade adsortiva (SILVA; PINEDA; BERGAMASCO, 2015).    

Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho é preparar esferas de quitosana e esferas de 
quitosana modificada com nanopartícula magnética (magnetita) e fazer uma avaliação cinética 
comparativa da sua eficiência como adsorvente do íon metálico (Cr6+), visando a sua remoção de 
soluções aquosas e de efluentes ambientais.    

2 METODOLOGIA   
O procedimento utilizado para a execução do experimento foi dividido em três etapas:    

        Preparo do material adsorvente         Estudo cinético de adsorção           Tratamento de dados   

 Na primeira etapa, foram preparadas as esferas de quitosana e esferas de quitosana com 
magnetita. Para isso, preparou-se uma solução de ácido acético que foi utilizado para solubilizar os 
flocos de quitosana com e sem magnetita, sob agitação, formando gel de quitosana e gel de quitosana 
com magnetita de concentração 1,5%.    

 Os géis preparados foram gotejados em solução de NaOH 2M com o auxílio de seringas 
descartáveis para a formação de esferas. Em uma placa de petri foi gotejado o gel de quitosana e em 
outro o gel de quitosana com magnetita, as esferas formadas foram separadas da solução de NaOH e 
lavadas com a água destilada até a obtenção de pH neutro. Após neutralizar, as esferas foram colocadas 
em béqueres contendo um agente reticulante (Glutaraldeído 1%), permanecendo imersas na solução 
por 4 horas. Em seguida, foram lavadas e colocadas em placas de pertri onde permaneceram secando 
naturalmente por 4 dias, não sendo o tempo necessário para retirada total da água presente nas esferas, 
foi necessário leva-las para secar na estufa à 40 ºC durante 10 horas.    

 Na etapa do estudo cinético de adsorção, preparou-se uma solução de K2Cr2O7 100 ppm e 
dividiu-se as esferas de quitosana em 48 erlenmeyers, sendo que 24 deles continham 25 mg de esferas 
de quitosana (adsorvente) e 25 mL da solução de K2Cr2O7 (adsorvato), os outros 24 continham 25 
mg de esferas de quitosana modificada com magnetita (adsorvente) e 25 mL da solução de K2Cr2O7 
(adsorvato). Todos os erlenmeyers foram colocados no shaker e permaneceram sob agitação de 100 
rpm até os tempos estabelecidos para retirada das amostras em duplicata, que foram: 15, 30, 90, 120, 
150, 180, 210, 240, 270, 300 e 360 minutos.    

 Na terceira etapa foi realizado o tratamento de dados, onde as amostras retiradas do shaker 
foram levadas para o espectrofotômetro uv-Vis para medida de absorbância. Por meio da medida de 
absorbância e pela equação da reta (A=0,00254 + 0,0196.[Cr]) foi possível calcular a concentração da 
solução de K2Cr2O7 após cada tempo de análise.     

Para calcular a quantidade de Cromo retido nas esferas utilizou a seguinte equação:  
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  q= Equação 1 
𝑚

Onde Co e Cf representam as concentrações em mg/L de íons metálicos presentes no início e 
no final do experimento de adsorção respectivamente, (V) é o volume da solução em L e (m) é a massa 
de adsorvente em gramas.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES   

Os materiais adsorventes obtidos foram: esferas de quitosana e esferas de quitosana modificada 
com magnetita, como mostrado na Figura 1.    

Figura 1 – Esferas de quitosana (a) e esferas de quitosana com magnetita (b) 
Fonte: Autoras, 2017. 

Tem-se a necessidade de trabalhar com a quitosana no formato de esferas para poder aumentar 
sua área superficial, característica essa que lhe confere maior capacidade de adsorção de íons 
metálicos, cinética de adsorção mais rápida e maior facilidade de manuseio e operação.   

As esferas de quitosana foram modificadas com magnetita (Figura 2) para que fosse possível 
realizar um estudo comparativo na cinética de adsorção dos dois materiais.     

Figura 2 – Modificação da cadeia de quitosana com magnetita 
Fonte: GUL et al, 2016. 

Já o processo de reticulação (Figura 3) das esferas é necessário para aumentar ou conferir 
propriedades importantes dos materiais a serem possivelmente usados para empacotamento de 
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colunas, como: tornar o polímero insolúvel em meio ácido, melhorar a sua resistência à degradação 
química e biológica, incrementar a força mecânica e resistência à abrasão.    

Após o processo de reticulação foi necessário realizar a secagem das esferas para poder retirar 
a maior quantidade possível da água presente nelas.    

Figura 3 – Reticulação da cadeia de quitosana (a) e reticulação da cadeia de quitosana com 
magnetita (b)    

   Fonte: GUL et al, 2016.  

A curva de calibração foi realizada com soluções de concentrações 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 
ppm, 25 ppm, 30 ppm, 35 ppm e 40 ppm, e obteve a seguinte equação da reta A=0,00254 + 0,0196X 
e coeficiente de correlação (r) = 0,99982.     

Os dados da equação da reta foram usados para calcular as concentrações de Cr6+ utilizando as 
absorbâncias medidas após cada tempo de adsorção.     

No experimento de adsorção com esferas de quitosana, observa-se que, a quantidade de Cr6+ 

retido nas esferas de quitosana vai aumentando à medida que há o acréscimo no tempo.     

Figura 5 – Gráfico da quantidade de Cr6+ retido nas de esferas de quitosana (a), Gráfico da 
porcentagem de adsorção do Cr6+ com esferas de quitosana (b)    

Fonte: Autoras, 2017. 
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De acordo com o apresentado no gráfico (a) da Figura 5, no tempo de aproximadamente 150 
minutos é observado um estado de equilíbrio, onde nesse tempo foram retidos, aproximadamente 31,3 
mg de adsorvato por grama de adsorvente, e nos tempos posteriores não há uma variação considerável 
no aumento da quantidade de material adsorvido.     

A porcentagem de adsorção teve o mesmo comportamento da quantidade de material 
adsorvido, aumentando à medida que há o acréscimo no tempo de contato entre o adsorvato e o 
adsorvente, como observa-se no gráfico (b) da Figura 5.     

Assim como no experimento de adsorção com esferas de quitosana, a medida que se aumenta 
o tempo de contado da solução contendo Cr6+ com as esferas de quitosana modificada com magnetita,
a concentração da solução vai diminuindo, tendo em vista que uma parte do Cr6+ fica retido nas esferas
de quitosana.

Figura 6 – Gráfico da quantidade de Cr6+ retido nas de esferas de quitosana modificada com 
magnetita (a), Gráfico da porcentagem de adsorção do Cr6+ com esferas de quitosana modificada 

com magnetita (b) 
Fonte: Autoras, 2017. 

O gráfico (a) da Figura 6 mostra que no tempo de aproximadamente 210 minutos é observado 
um estado de equilíbrio, onde nesse tempo foram retidos aproximadamente 29,1 mg de adsorvato por 
grama de adsorvente, e nos tempos posteriores não há uma variação considerável no aumento da 
quantidade de material adsorvido.     

Nesse caso, a porcentagem de adsorção também apresentou o mesmo comportamento da 
quantidade de material adsorvido, aumentando à medida que há o acréscimo no tempo de contato entre 
o adsorvato e o adsorvente, como observa-se no gráfico (b) da Figura 6.

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados obtidos e discutidos, pode-se observar que as esferas de quitosana 
e esferas de quitosana modifica com magnetita apresentaram capacidade de adsorção do Cromo (VI) 
em mesma magnitude.     

  O estudo cinético de adsorção apontou que, o estado de equilíbrio das esferas de quitosana foi 
atingido em 150 minutos, e o das esferas de quitosana modificada com magnetita foi atingido em 210 
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minutos. Adsorvendo, nesses tempos as quantidades de 31,3 mg/g e 29,1 mg/g, respectivamente. Nos 
tempos posteriores, em ambos experimentos, não houve uma variação considerável de quantidade de 
material adsorvido. A porcentagem de adsorção apresentou o mesmo comportamento.     

  A diferença entre resultados de quantidade de material adsorvido com esferas de quitosana e 
esferas de quitosana modificada com magnetita foi mínima, portanto é preferível o uso esferas de 
quitosana sem magnetita, tendo em vista que não existirão custos para produção da nanopartícula, 
diminuindo gastos financeiros e de tempo.    
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JOGO DIDÁTICO: SOLUÇÃO X 

RESUMO 

O uso de jogos didáticos no estudo e ensino da 

química contribui para um melhor ensino-

aprendizagem. Aliado a isso, a confecção desses 

jogos com materiais reciclados. O projeto teve 

como objetivo levar o aluno a memorizar as 

definições e fórmulas das soluções químicas, 

mediante a reciclagem de material de placas de 

raio X. Diante dos resultados obtidos forneceu 

um trabalho satisfatório, onde os alunos 

desenvolveram mecanismos de aprendizagem, 

estratégias para vencer o jogo, criando 

habilidades.  

ABSTRACT 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de aprendizagem do ensino da química é muitas vezes complexo, e devido a isso 

muitos professores passam horas buscando formas de ensino que sensibilizem os alunos, para que o 

conteúdo seja assim assimilado e compreendido. Diante disso, o uso de jogos didático é uma 

ferramenta educativa milenar em que todas as culturas desenvolveram em sua história, para facilitar 

o processo ensino-aprendizagem.

Solução química tem por definição ser toda mistura em que o diâmetro das partículas do soluto 

é menor que 1nm. As soluções podem ser encontradas nas três fases de agregação: soluções gasosas 

(ar), soluções líquidas (soro caseiro) e soluções sólidas (ouro 18 quilates) (UTIMURA & 

LINGUANOTO, 1998). 

Nos laboratórios de química, é rotineiro o preparo de soluções, sendo de importância o 

conhecimento de conceitos e fórmulas para haver a preparação correta, além disso, trabalhar o 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo, didáticos, química, soluções, ambiental. 

KEYWORDS:  Game, didactics, chemistry, solutions, environmental. 

The use of didactic games in the study and 
teaching of chemistry contributes to a better 
teaching of chemistry contributes to a better of 
these games with recycled materials. The project 
aimed to lead the student to memorize the 
definitions and formulas of the chemical 

solutions by recycling X-ray material. In view of 
the results obtained, it provided a satisfactory 
work, in which the students developed learning 
mechanisms, strategies to overcome the creating 
skills. 
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conteúdo de soluções nas aulas de química, muitas vezes é complexo para os alunos que diante de 

tantas fórmulas, não entendem a importância do assunto para a vida acadêmica. Segundo Pinheiro, et 

al. (2015) o ensino deve ser cada vez mais dinamizado, visto que, aulas diferenciadas promovem uma 

maior interação, desenvolvimento ao mesmo tempo em que o processo de ensino-aprendizagem é 

facilitado. 

Diante de uma aprendizagem utilizando jogos didáticos, o assunto se torna mais prazeroso e 

de maior acessibilidade na apreensão. A função educativa está relacionada ao uso de jogos para 

ensinar qualquer coisa que compete com o indivíduo em seu saber seus conhecimentos e sua 

apreensão de mundo, o grande desafio da aplicação de jogos em sala de aula é o devido equilíbrio 

entre essas funções (SOARES, 2016).  

A questão da coleta seletiva e reciclagem são, atualmente, muito exploradas como tema de 

estudo nas escolas, comunidades, instituições, cooperativas etc., procurando trazer a discussão sobre 

a necessidade de ações que trabalhem no sentido da sustentabilidade (BRUNELLO et al., 2010). A 

utilização de materiais reciclados para a confecção de jogos se torna de baixo custo e ainda contribui 

para o meio ambiente. Portanto, o jogo Solução X, teve como objetivo levar o aluno a memorizar as 

definições e fórmulas das concentrações, além de aprender a conviver com a existência de regras e 

melhorar o seu relacionamento em grupo. Partindo de um pensamento ecológico, foi aliado a 

utilização de placas de Raio X, para a confecção das cartas do jogo. 

Com a prática do jogo espera-se que o aluno aprenda a superar as dificuldades sobre o 

conteúdo de soluções químicas, obtendo com isso um melhor rendimento. Vários são os desafios 

enfrentados, pois estudo e brincadeira tem uma lacuna na vida dos nossos alunos, para tanto é 

importante que o professor una a diversão com o estudo, experimentando o novo nos seus processos 

metodológicos didáticos. 

2 METODOLOGIA 

Os procedimentos para a realização do jogo didático: Solução X, foram divididos em cinco 

etapas: Primeira etapa levantamento bibliográfico, por seguinte coleta dos materiais a serem 

utilizados, confecção das cartas com desenvolvimento das regras do jogo, teste de eficácia do jogo, 

em seguida por aplicação do jogo aos alunos do nível médio integrado do IFRN – campus Mossoró.  

No levantamento bibliográfico houve uma busca do conteúdo teórico sobre jogos, 

concentrações com suas definições e fórmulas, além de pesquisas sobre o uso de material reciclado 

para confecção de jogos didáticos.   

Na etapa de confecção das cartas foi necessário uma campanha de coleta de placas de Raio X, 

que foram utilizadas na produção das cartas.  

Para a confecção das cartas dos jogos, reuni os materiais, placas de raio X, tesoura, papel 

ofício, fita adesiva. Foi elaborado cartas nos tamanhos 5cm de altura e 6cm de largura, ao todo foram 

34 cartas confeccionadas.  

Foram pensados e desenvolvidas as seguintes regras do jogo: 

✓ O jogo Solução X é uma forma lúdica de aprendizagem sobre alguns conceitos de

Soluções químicas. É um jogo fácil e simples de jogar, mas de grande importância na

aprendizagem. Baseado no jogo de cartas, composto por 34 cartas confeccionadas

utilizando material de placas de Raio X;

✓ Para se jogar deve-se seguir as regras abaixo:
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a) São necessárias no máximo 4 jogadores que irá competir;

b) São 2 tipos de Cartas: (Cartas-Perguntas) e (Cartas-Respostas), que devem ser

traçadas, embaralhadas e distribui 6 cartas para cada participante e outras 10 cartas ficam na mesa do 

jogo; 

c) Em seguida, os participantes devem decidir a ordem de quem irá iniciar o jogo;

d) O início do jogo: O primeiro jogador irá iniciar o jogo com a Carta-Pergunta, em

seguida o segundo participante irá verificar se tem a Carta-Resposta entre as suas opções de cartas, 

caso não tenha, deverá puxar da mesa o próximo em ordem decrescente, até um dos participantes 

obter a resposta. Encontrando a resposta, expõe na mesa e diz em voz alta: Solução X e faz uma 

próxima pergunta, retornando ao primeiro participante; 

Obs: Na Carta-Pergunta irá ter o gabarito, para confirmar a solução apresentada. 

e) Se o jogador não tiver a Carta-Pergunta, puxa uma nova carta ou passa a vez.

f) Penalidade: Se o jogador não conferir a resposta ficará uma rodada sem jogar.

g) O jogo acaba quando um dos jogadores não tiver nenhuma carta em sua mão.

Com as regras e cartas definidos, ocorreu um teste de eficácia do jogo para verificar os 

possíveis erros e melhorar sua funcionalidade antes de aplicar com os alunos. Em seguida, o jogo foi 

aplicado aos alunos do nível médio integrado do IFRN – campus Mossoró.    

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na realização do jogo, foram convidados, sensibilizados alunos do ensino médio integrado do 

IFRN – campos Mossoró, explicando as regras do jogo e o conteúdo de química que seria abordado. 

A aplicação ocorreu na formação de grupos formado por quatro alunos.  

Nessa ocasião, os alunos receberam as cartas do jogo confeccionada com placas de Raio X 

(Figura 1) e quando deram início, perceberam que era algo que já tinham estudado em sala de aula 

ou começaram a estudar nas aulas de química, assim se divertiram, relembrando e aprendendo os 

termos químicos, além de reconhecer a importância do reuso de placas de Raio X, contribuindo para 

um ambiente sustentável. Portanto, é necessário que os educadores, assegurem um ambiente em que 

os alunos possam ter experiências que reflitam a realidade (local e global) para que se tornem sujeitos 

críticos, conscientes dos conflitos de interesses econômicos, políticos e pessoais que assolam a nossa 

sociedade, e sejam capazes de interferir de forma positiva na realidade socioambiental (SANTOS et 

al., 2017). 
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Figura 1 – Cartas confeccionada com material de placas de Raio X 

Desse modo, se tornou eficaz o aprendizado, onde os alunos não queriam parar de jogar 

(Figura 2), fato esse observado por Santos et al., (2016) em sua pesquisa, onde obtiveram resultados 

satisfatórios mediante suas análises que permitiram verificar que os alunos tiveram um bom 
desempenho durante a realização do jogo, em decorrência do aprendizado adquirido. Além disso, os 

alunos desenvolvendo estratégias para vencer o jogo, criando novas habilidades. As estratégias de 

resolução de problemas e a busca de soluções permitiram que os estudantes desenvolvessem a 

autonomia, desenvolvendo habilidades de raciocínio, postura e socialização com as regras dos jogos 

(SCOPEL et al., 2016). 

Figura 2 – Alunos jogando Solução X 

Dentro desse contexto, a aplicação do jogo Solução X, proporcionou envolvimento dos 

alunos de forma dinâmica, melhorando seu rendimento diante dos conceitos e fórmulas. Além disso, 

a processo metodológico contribuiu despertar os alunos sobre a importância do uso de materiais 

reciclados para o desenvolvimento de jogos didáticos.   
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da problemática de descarte de lixo e os malefícios que esses causam ao meio 

ambiente, a educação deve contribui para a mudança de posturas, sensibilizando alunos e comunidade 

em geral, para utilização de materiais reciclados visando a redução da quantidade de lixo. Partindo 

disso da utilização de materiais de placas de Raio X, no processo metodológico foi eficaz, uma vez 

que sensibilizou os participantes a obterem uma consciência sustentável, diante da reutilização de 

materiais.   

A importância da aplicação do jogo Solução X diante do estudo da química, contribui para 

um melhor processo ensino-aprendizagem dos alunos sobre o tema abordado. A partir de relatos dos 

alunos ou participantes, o jogo facilitou assim a memorização dos conceitos e fórmulas. Além disso, 

o compromisso e respeito entre os participantes foi observado durante todo o processo, onde

obtivemos a atenção dos alunos sobre as regras aplicadas e colaboração ao desenvolvimento do jogo,

contribuindo assim para um melhor cooperativismo entre todos os envolvidos.

De forma didática a educação deve resgatar sempre que possível a aplicação de jogos 

envolvendo conteúdos diversos, além de tratar de maneira interdisciplinar o aprendizado, despertando 

valores como respeito, cooperação, união, dentre outros.    

Como sugestão a aplicação do jogo didático, durante as aulas de química abordando o 

conteúdo de soluções, contribuindo assim para seu processo metodológico em sala de aula, obtendo 

melhores rendimentos dos alunos diante do conteúdo ministrado. 
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APLICAÇÃO DA ANÁLISE COMBINATÓRIA NO JOGO LOTOFÁCIL 

OLIVEIRA, Maria Laura Jales de.¹ ; NASCIMENTO, Gilberto Fernandes do.² 

¹, ² IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante; 

 ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra.

RESUMO 

Esta pesquisa traz a aplicação da Análise 

Combinatória, fazendo uso metodológico do 

ensino-aprendizagem da Matemática através do 

jogo Lotofácil. Foi abordado, em nossa 

fundamentação teórica, a Análise Combinatória 

contida na matemática que envolve o jogo e suas 

apostas, iniciando a pesquisa com uma 

introdução histórica de como surgiu a Lotofácil e 

associando ao princípio de contagem que foi 

aprimorado com o passar do tempo, de modo a 

aguçar o raciocínio humano e estimular sua 

assimilação matemática, despertando assim a 

curiosidade de muitos jogadores sobre o 

conteúdo.

ABSTRACT 

This research brings the application of 

Combinatorial Analysis, making methodological 

use of teaching-learning of Mathematics through 

the game Lotofácil. In this way, one can see the 

Combinatorial Analysis contained in the 

mathematics that involves the game and its bets, 

initiating the research with a historical 

introduction of how Lotofácil came about and 

associating with the counting principle that has 

been improved over time, so to sharpen human 

reasoning and stimulate its mathematical 

assimilation, thus arousing the curiosity of many 

players over the content. 

1 INTRODUÇÃO 

 A Lotofácil é uma das loterias que temos no Brasil, ela é organizada pelo Governo 

Federal através da Caixa Econômica. Seu primeiro sorteio foi realizado no dia 29 de 

setembro de 2003 com cinco ganhadores, com as seguintes dezenas sorteadas:  

02  03  05  06  09  10  11  13  14 16  18  20  23  24  25. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizado, Matemática, Loteria, Aposta, Lógica. 

KEYWORDS:  Learning, Lottery, Mathematics, Bet, Logic. 

XIII CONGIC | III SECITEX 95



Como em qualquer loteria não podemos prever o número de ganhadores em cada sorteio, 

mas o recorde de acertadores das 15 dezenas sorteadas aconteceu no dia 29 de agosto de 2012, 

concurso 798, com 94 ganhadores, com as seguintes dezenas sorteadas: 

01  03  05  06  08  10  11  13  15  16  18  19  22  23  24 

onde cada ganhador levou para casa R$ 11.067, 52, tivemos ainda dois concursos com 

39 ganhadores, o 166 no dia 06 de novembro de 2006 com as seguintes dezenas sorteadas: 

02 03  04  08  09  10  13  14  15  18  19  20  21  22  23 

E o concurso 367 realizado no dia 16 de outubro de 2008 com as seguintes dezenas 

sorteadas: 

01 02  04  07  08  09  12  13  15  17  18  20  21  22  24 

O sucesso das loterias e de outros jogos de azar como já sabemos é devido aos altos valores 

pagos para seus ganhadores, na Lotofácil não seria diferente, então o maior prêmio pago para 

quem acertou as 15 dezenas aconteceu no dia 05 de dezembro de 2005 no concurso 115, no 

valor de R$ 4.081.776,78 e vale salientar que tivemos apenas um ganhador e  as seguintes dezenas 

sorteadas: 

01 04  05  06  07  09  11  12  13  16  17  18  20  21  25 

O prêmio da cada concurso sofre variações pois os mesmos dependem da quantidade de 

apostadores, e a maior arrecadação registrada ocorreu concurso 800 no dia 06 de setembro 

de 2012 na Lotofácil da Independência, no valor de R$ 122..822.547,50, com as seguintes 

dezenas sorteadas: 

03  04  06  07  08  09  10  11  12  13  16  20  21  22  24 
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2 METODOLOGIA 

Na Lotofácil temos um cartão com 25 dezenas e devemos escolher de 15 a 18 dezenas, como 

mostra a imagem abaixo. Há dois métodos para realizar a aposta: a Surpresinha e a Teimosinha que, 

respectivamente, o sistema escolhe os números ou pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 

ou 12 concursos seguidos. Os sorteios são realizados as segundas, quartas e sextas feiras ás 20h. No 

entanto, excepcionalmente, no dia 7 de setembro, ocorre a Lotofácil da Independência. 

Figura 1 – Volante Lotofácil 

. 

Fonte: Loto Nacional, 2016. 

Sendo a aposta com 15 números considerada a aposta simples e custa hoje o valor de R$ 

2,00. Vamos mostrar uma tabela de preços das apostas: 

Tabela 1 – Valor das apostas 

Quantidade de dezenas Preço em R$ 

15 2,00 

16 32,00 

17 272,00 
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18 1.632,00 

Fonte: Loterias Caixa, 2016. 

Para as pessoas leigas em matemática o primeiro questionamento feito quando vai jogar é 

a respeito da quantidade de dezenas escolhidas e o valor a ser pago, porque será que isto acontece? 

Isso não é desproporcional? Como isso é calculado? 

É válido ressaltar que o ensino da combinatória aguça o raciocínio, por meio do o 

raciocínio aditivo e do multiplicativo, seguido e de fórmulas matemáticas que facilitam o seu 

entendimento. Tal aprendizagem pode despertar o fascínio de muitos jogadores de azar que 

procuram as melhores maneiras para se saírem bem, estimulando-os a procurar maneiras 

alternativas e mais seguras para se alcançar a vitória. De acordo com o Livro Dante – matemática, 

contextos e aplicações:

A permutação simples de n elementos é qualquer agrupamento ordenado desses  n 

elementos. Pode ser calculada pela fórmula. 

Pn=n! 

Um arranjo simples de n elementos tomados p a p( p ≤ 𝑛), são agrupamentos ordenados diferentes 

que podem se formar com 𝑝 dos 𝑛 elementos dados. Pode ser calculada pela fórmula: 

Figura 2 – Fórmula do cálculo de um arranjo combinatório

Fonte: Machado, 2016. 

As Combinações simples de n elementos tomados p a p(𝑝 ≤ 𝑛), são os subconjuntos com 

exatamente 𝑝 elementos que se podem formar com os elementos dados. Podem ser calculadas pela 

fórmula: 

Figura 3 – Fórmula do cálculo da combinação simples
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Fonte: Machado, 2016. 

Com os nossos conhecimentos já percebemos que na Lotofácil a escolha das dezenas que 

vamos apostar é uma combinação simples, pois a ordem de escolha não vai alterar a aposta a ser 

realizada. Como exemplo podemos mostrar que se um apostador escolheu em uma semana as 

dezenas: 01  02  03  05   07  08  09   10  11   12   13  15  20  23  24 e na outra semana escolheu as 

dezenas: 24  23  20  15   13  12  11  10  09  08  07  05  03  02  01, a ordem foi trocada, mas a aposta 

é a mesma. 

Vamos entender os valores cobrados da tabela anterior e como isso será feito 

matematicamente, tomando como padrão uma aposta simples que custa R$ 2,00 e equivale a 15 

dezenas apostadas. Se uma pessoa apostou 16 dezenas, quantos grupos de 15 dezenas temos nessa 

aposta? Neste caso, como já sabemos a ordem das dezenas escolhidas não altera a aposta, então 

teremos: 

𝐶16;15 =
16!

15!(16−15)!
=

16!

15!.1!
=

16.15!

15!.1
=

16

1
= 16 Apostas simples 

E se escolhermos 17 dezenas? 

𝐶17;15 =
17!

=
17!

15!.2!
=

17.16.15!

15!.2.1
=

17.16

2.1
= 136 Apostas simples 

15!(17−15)!

E se escolhermos 18 dezenas?

𝐶18;15 =
18!

15!.(18−15)!
=

18!

15!.3!
=

18.17.16.15!

15!.3.2.1
=

18.17.16

3.2.1
= 816 Apostas simples 

Então para calcularmos o número 𝑁 de apostas, podemos usar a fórmula: 

𝑁 = 𝐶𝑛;15, com 15 ≤ 𝑛 ≤ 18, 

E o valor a ser pago em reais é 𝑁. 2,00. 

As Probabilidades  
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As probabilidades estão bem presentes no nosso cotidiano, sendo utilizadas em 

fenômenos determinísticos, que quando realizados nas mesmas condições os resultados serão os 

mesmos, e também em fenômenos aleatórios, que mesmo sendo realizados nas mesmas 

condições não podemos prever os resultados, como exemplos, podemos citar os sorteios da 

Lotofácil. Para chegarmos nas probabilidades primeiro vamos entender o que é um espaço amostral: 

Espaço amostral (𝛀), conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno aleatório, 

no nosso caso seria todos os conjuntos de 15 dezenas que podemos escolher entre as 25 do cartão, 

não vamos escrever todos, apenas calcular a quantidade que será dada por:

Ω = 𝐶25;15 =
25!

15!.(25−15)!
=

25!

15!10!
=

25.24.23.22.21.20.19.18.17.16.15!

15!.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
= 3.268.760 

Apesar de não podermos prever o resultado de um sorteio, sabemos que todas as dezenas 

têm as mesmas chances de serem sorteadas, são equiprováveis, e cada conjunto de 15 dezenas 

sorteadas também. Neste caso, a probabilidade 𝑃 será dada por: 

𝑃 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟á𝑣𝑒𝑖𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑖𝑠

Quando jogamos um cartão com 15 dezenas, nossa probabilidade de acertar as 15 é:

𝑃 =
𝐶15;15

𝐶25;15
=

1

3.268.760

E de acertar 14 números, neste caso teremos 14 entre os 15 que escolheu e 1 entre os 10 

restantes, 

𝑃 =
𝐶15;14. 𝐶10;1

𝐶25;15
=

15.10

3.268.760
=

150

3.268.760
=

1

21.791,7

E de acertar 13 números, neste caso teremos 13 entre os 15 que escolheu e 2 entre os 10 

restantes, 

𝑃 =
𝐶15;13. 𝐶10;2

𝐶25;15
=

105.45

3.268.760
=

4725

3.268.760
=

1

691,8

Quando jogamos um cartão com 17 dezenas, nossa probabilidade de acertar as 15 é: 
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𝑃 =
𝐶17;15

𝐶25;15
=

136

3.268.760
=

1

24.035

Quando jogamos um cartão com 18 dezenas, nossa probabilidade de acertar as 15 é: 

𝑃 =
𝐶18;15

𝐶25;15
=

816

3.268.760
=

1

4005,8

O valor da probabilidade para quaisquer valores é definido pela fórmula: 

Figura 4 – Fórmula do cálculo das probabilidades de aposta 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Onde, 

Aposta – números de dezenas que você jogou 

Acerto – número de dezenas que você quer acertar. 

Universo – 25 

Erro – as dezenas que você jogou e errou 

Sorteado – 15 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto traz o uso da análise combinatória aplicada às apostas, podendo contribuir de maneira 

significativa para melhorar o desempenho do jogador, uma vez que ao ser realizada uma combinação 

simples com possíveis números, a probabilidade de chances de ganhar tende a aumentar, bem como 

a lógica existente por trás do jogo. 

Para entendermos como isto acontece precisamos falar um pouco de análise combinatória, que 

é o ramo da matemática que trata, segundo Vazquez (2010), das técnicas de contagem, e entender os 

agrupamentos de arranjo simples, combinação simples e permutação simples. Sabe-se que a análise 

combinatória surgiu a partir da necessidade de controle do homem sobre determinadas quantidades, 

como as de animais, dias, etc., uma vez que para isso se apropriavam de riscos, pedras, nós em corda, 

surgindo, logo em seguida, a contagem feita através de números. No entanto, à medida que tais 

quantidades aumentavam, tornou-se inviável realizar o modo de contagem simples – um a um – sendo 

necessário estabelecer um novo método capaz de solucionar problemas que envolviam números 
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maiores. Assim, esse progresso exigiu um novo tipo de contagem que superou a simples enumeração 

dos objetos (ROSA, 1998, p.03). Dessa maneira, agrupamentos por conjunto de objetos tornou-se um 

novo meio de realizar enumerações (SOUZA,2010), descartando a necessidade de contar elementos 

um por vez. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o conhecimento matemático da análise combinatória não seja vasto para a maioria 

das pessoas, podemos concluir que a lógica matemática está presente em nosso dia a dia, seja através 

da resolução de problemas simples ou contagem com grandes quantidades e por isso desenvolve o 

raciocínio daqueles que estão dispostos a melhorar seus palpites, como também o interesse pela 

matemática devido ao aprendizado adquirido através da aplicação da análise ao jogo Lotofácil.  

A principal contribuição deste trabalho foi firmar a necessidade de se aplicar o ensino da 

matemática as variáveis externas, a fim de estimular futuras pesquisas a envolverem as áreas das 

exatas a algo que seja válido na prática, não só restringindo o aprendizado a teoria passada em sala 

de aula, aprimorando o conhecimento adquirido ao agregar a prática com a teoria, de modo a 

possibilitar uma formação acadêmica sólida. 
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O USO DA LOUSA DIGITAL COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

RESUMO 

As funções e utilização da lousa digital, com 
ênfase nos impactos relacionados ao seu uso 
como inclusão da linguagem audiovisual no 
âmbito escolar, mais especificamente nas aulas 
de matemática, proporciona, de certa forma, uma 
maior interatividade, por se tratar de uma 

alternativa didática de grande valor, haja vista a 
disponibilidade desse recurso em larga escala no 
IFRN - CNAT, e a possibilidade de fugir, mas 
não deixar de lado, dos tradicionais recursos 
utilizados por larga parte da equipe docente.

ABSTRACT 

The functions and use of the Smart Board, with 
emphasis on the impacts related to its use as 
inclusion of audiovisual language in the school 
environment, more specifically in mathematics 
classes, provides, in a way, a greater interactivity, 
besides being a didactic alternative, which uses 

the resources of IFRN - CNAT, and the 
possibility of escaping, but not neglecting, the 
traditional resources used by a large part of the 
teaching staff. 

PALAVRAS-CHAVE: Lousa, Metodologia, Ensino, Aprendizagem.

KEYWORDS: Slate, Methodology, Teaching, Learning.
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1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Natal Central, possui, hoje, dez lousas 

digitais, no entanto, a maioria dos professores desconhece a existência desse material tecnológico tão 

rico, diga-se de passagem, e que possui um alto custo de investimento. Adiciona-se que até mesmo 

os professores sabedores da disponibilidade desse recurso têm, predominante, falta de preparo para 

manusear a lousa. 

A partir dessa causa, foram pensados e fundamentados argumentos que validam a utilização 

da lousa digital como suporte das aulas do semestre acadêmico regular, além da possibilidade de 

socialização com a comunidade docente da instituição, facilitando a interação entre professores e 

alunos, principalmente nos conteúdos de geometria plana e espacial, que necessitam de figuras que 

nem sempre ficam claras ao serem desenhadas nos tradicionais quadros. 

A lousa digital possui várias vantagens, e uma delas é destaque: é um equipamento tecnológico 

que os alunos desta época estão habituados, já que vivem conectados com notebooks, tablets, 

smartphones, etc. Assim, é trazido para a sala de aula algo que já está inserido ao mundo e que foge 

da tradicional didática - a mesmice de apenas empregar o quadro, piloto e o livro didático, que, por 

ventura, estejam atenuando alternativas mais práticas e objetivas, como as opções relacionadas ao 

uso da tecnologia. Essa maneira pode auxiliar em vários aspectos, a fim de aumentar o nível de 

aprendizagem em um sistema de interação possivelmente nunca visto pelos alunos - o que por si só 

já pode prender a atenção e gerar maior comprometimento por parte dos estudantes. 

Vale salientar que a Lousa Digital não é a solução para todos os problemas de aprendizagem 

do ensino básico, contudo, mostra-se ser uma ferramenta atual que pode ajudar aos interessados a 

expandir a dinâmica de suas aulas. 

Buscar novas metodologias para o ensino, utilizando uma ferramenta tecnológica que é nova 

para a instituição e que nem todos os docentes possuem acesso, até por desconhecimento ou falta de 

preparo, apesar de ter sido conquistada por um alto custo, é de extrema importância a motivação de 

seu uso, haja vista suas várias vantagens frente às formas de ensino. Dessa forma, tanto os servidores 

como os discentes podem usufruir da Lousa Digital, com o intento de modernizar as aulas e gerar 

maior interação na prática, o que pode justificar até o investimento nas lousas. 
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2 METODOLOGIA 

Utilizando as novas tecnologias como uma aliada na sala de aula, e, mais especificamente, 

empregando a lousa digital como uma ferramenta facilitadora de forma a auxiliar a equipe docente, 

consolida-se, ainda mais, a conexão entre professor e aluno, expandindo, também, a percepção 

espacial, tal qual atesta Gravina (2001, apud SOUZA, 2015, p. 34): através do computador, é possível 

construir simulações sobre os objetos, modificando seu formato, diminuindo ou acrescentando suas 

medidas. Ao construir uma determinada figura espacial ou plana com o uso de um software de 

geometria dinâmica, o aluno poderá fazer inúmeras experimentações com ela e sobre ela, o que é 

impossível com o uso do quadro negro ou do caderno. 

Como vemos, operando a lousa digital, o aluno pode, de maneira palpável, compreender 

melhor propriedades e ideias relacionadas ao ensino de geometria que, reconhecidamente, é um 

conteúdo que causa dificuldade para os alunos. 

 De acordo com NAKASHIMA (2006) “A evolução da tecnologia se caracteriza pela crescente 

velocidade e constante atualização das informações. A cada dia, inventores e cientistas dedicam seu 

tempo na criação de objetos inovadores que visam facilitar a vida do ser humano... “ 

     É evidente que se já se tem os recursos na instituição, não os utilizar como forma facilitadora 

de interação entre o professor e o aluno - maneira favorável a estabelecer melhoria no nível de 

aprendizado dos alunos -, é uma lástima, e comprova ausência de boa administração e empenho, 

embora seja necessária a capacitação de parte dos docentes. 

Levy (1999, apud SOUZA, 2015, p. 25) relata que a formação do professor deve acontecer de 

forma a abranger a adaptação de nossas escolas à evolução do mundo, das tecnologias e dos estilos 

de vida que nos requer maior flexibilidade e criatividade. Ou seja, é necessário usar a criatividade, 

aproveitando um mecanismo já presente na instituição e fazer valer o investimento que foi efetuado. 

NAKASHIMA (2006) comenta sobre a importância da Lousa digital: 

Outro fator relevante é a sua semelhança com a lousa tradicional, com o diferencial de possuir 
vários recursos que permitem a interação com o conteúdo abordado pelo professor. Com isso, 
criam-se novas possibilidades criativas tanto para o professor, como para o aluno, 
principalmente ao utilizarem os materiais disponíveis na galeria de imagens multimídia e 
arquivos Flash.   

RIBEIRO (2015) fala sobre a importância de os professores estarem preparados para usar a 

lousa digital: 
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Mas o que irá fazer a diferença na inserção da Lousa Digital e outras TIC na educação é a 
forma como o professor faz uso desses recursos. Somente inserir a Lousa Digital no ambiente 
escolar não será o suficiente. O uso diferenciado das Lousas Digitais exige domínio e 
conhecimento, tanto pedagógico quanto técnico. O professor deve assumir um novo perfil ao 
entender que o aluno, na atualidade, tem acesso a diversos recursos tecnológicos para 
construir o conhecimento e que isso, se utilizado de forma adequada, pode potencializar os 
processos de ensino e aprendizagem. 

Desta forma, com o suporte da Lousa Digital, é possível auxiliar todos os professores 

interessados em conhecer um recurso metodológico e tecnológico que pode ser um forte aliado nas 

técnicas de ensino e aprendizagem, transformando a sala de aula em um ambiente de interação mais 

científico, formando alunos ainda mais envolvidos e compromissados. Em suma, entende-se que 

elaborar aulas utilizando a Lousa Digital de modo a se aliar com a tecnologia, inovando aulas 

diferentes do que fazemos habitualmente, além de socializar com os colegas da instituição, através 

de minicursos com o uso da Lousa, é de extremo valor, haja vista as perspectivas de aguçar a 

criatividade, gerando maior compreensão e assimilação de diversos conteúdos para os alunos, 

facilitando sua inserção.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em função do levantamento de materiais e a realização de suas leituras, foi possível entrar em 

contato e se habituar com as lousas digitas e perceber seus benefícios, sobretudo, a necessidade de 

utilizá-las, já que não está sendo estabelecida uma ideia de contratação ou compra de ferramentas 

para extensão e aplicação dessa oferta, uma vez que a possibilidade de suporte dado através das lousas 

já é existente, pois há a disponibilidade de diversos instrumentos desse porte no Instituto Federal.  

Com enfoque para a disciplina de Matemática, estão sendo conceituadas e determinadas mais 

informações a respeito da lousa digital, desde o seu manuseio à concretização e apresentação de aulas 

utilizando essa eficiente alternativa metodológica de aprendizagem. 

A tecnologia audiovisual permite uma interação mais dinâmica, não baseada somente na 

oralidade e na escrita, deixando mais possível as práticas dos estudantes – eles mesmos podem ser 

produtores de informações, aumentando, ainda mais, a relação e compreensão de conteúdos 

relacionados à matéria e abertura de várias portas para idealização de formas e modelos de aulas que 

possam desencadear ainda mais o instinto apreciador e conhecedor dos estudantes. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, há contribuição para um melhor entendimento sobre uma nova alternativa 

metodológica de ensino, tratando-se de um equipamento inovador no âmbito acadêmico, e que traz 

inúmeros benefícios. Para consolidar ainda mais as perspectivas do uso das LDI, é necessário 

visualizar o quanto os jovens da atualidade estão envolvidos com equipamentos eletrônicos, 

principalmente com o computador e smartphones.  

Dessa forma, as tecnologias devem ser usufruídas pelas instituições de ensino, a fim de 

impulsionar o conhecimento e, de quebra, encontrar formas de explorar outras tecnologias 

direcionadas a ampliação do aprendizado. 

Em função de diversas mudanças, a escola deve identificar a evolução, e torná-la como forte 

aliada. As LDI podem ter amplo resultado na formação dos professores, além de surgir como 

instrumento de apresentação de diversos conteúdos, gerando participação direta dos alunos, além de 

um aprendizado visual de maior impacto, devido ao seu princípio essencial: a utilização através de 

um simples toque, o que gera maior interação daquelas pessoas que a utilizam. Contudo, é válido 

salientar a necessidade de compromisso por parte dos professores, pois esse fator irá proporcionar 

resultados ainda mais diferentes e positivos, visto que, nessas circunstâncias, a criatividade do 

docente é um aspecto intrínseco. Essa proposta tem o papel de potencializar o processo pedagógico, 

propiciando a construção de metodologias de ensino motivadoras. 

Resumidamente, apesar de ser a maior área de estudo de nossa equipe pesquisadora, a escolha 

do ensino de matemática de forma motivadora e diferentemente introdutória como proposta de 

ampliar o acesso à informação e entendimento dos alunos, utilizando a linguagem audiovisual, surgiu 

da abertura de um leque de possibilidades envolvendo a execução e resolução de problemas voltados 

à área da matemática, tudo em função do acessível auxílio, mesmo que pouco reconhecido e utilizado, 

das lousas digitais.
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RESUMO 

A fim de contribuir com as pesquisas 

relacionadas ao aproveitamento da energia 

eólica, foi aplicado o método Detrended 

Fluctuation Analysis (DFA) para analisar as 

autocorrelações na série temporal da 

velocidade do vento no município de Ceará-

Mirim/RN. Existindo tal correlação, ela será 

classificada como de curto ou longo alcance, 

persistente/antipersistente. Nesta pesquisa, 

observou-se comportamento de persistência na 

série significando que valores altos na 

velocidade do vento têm maior probabilidade 

de serem seguidas de valores altos ou o oposto 

para o caso de antipersistência.

ABSTRACT 

In order to contribute to the research related to 

the use of wind energy, the Detrended 

Fluctuation Analysis (DFA) method was applied 

to analyze the autocorrelations in the time series 

of the wind velocity in the municipality of Ceará-

Mirim / RN. If there is such a correlation, it will 

be classified as short or long range, persistent / 

antipersistent. In this research, we observed 

persistence behavior in the series which meaning 

that high values in the wind speed are more likely 

to be followed by high values or the opposite in 

the case of antipersistenc.

PALAVRAS-CHAVE: Probabilidade, Séries Temporais, DFA, Tendência, Energia Eólica. 

KEYWORDS: Probability, Time Series, DFA, Tendency, Wind Energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os tempos mais remotos e até na atualidade, a força do vento é utilizada para diversos 

fins, como nos moinhos e os barcos impulsionados por velas. Com isso, notou-se seu potencial para 

produção de trabalho, no caso dos moinhos, por exemplo, era utilizado para moer grãos, 

transformando a força dos ventos em energia mecânica (PINTO, 2013). Com o descobrimento da 

eletricidade e a criação de um estado de dependência da mesma, aliado a uma maior necessidade 

energética, com o passar do tempo, a humanidade necessitou procurar por outras fontes de energia a 

fim de suprir a demanda que passou a existir. 

 Há várias fontes energéticas como a Hidráulica, Nuclear e Fóssil. Esta última, apesar de suja, 

podendo sofrer escassez com o tempo, é a mais utilizada no mundo, (AMARANTE; ZACK; SÁ, 

2001). Entretanto, essas fontes de energia possuem grandes problemas no processo de sua obtenção, 

como, por exemplo, a degradação do meio ambiente, ambientes com alta periculosidade e fontes 

esgotáveis. No Brasil, o aumento da procura por fontes alternativas de energia só surgiu em função 

da crise energética no setor elétrico, constatada em 2001 (BARROS, 2002). 

Por ter uma área de grande atuação dos ventos alísios1 - deslocamentos de massas de ar 

quentes e frias constantes -, propícios para a produção de energia eólica com qualidade, o estado do 

Rio Grande do Norte, no Nordeste Brasileiro (AMARANTE; SILVA; RIOS FILHO, 2003), recebeu 

grandes investimentos em parques eólicos na última década, sendo o estado com maior número de 

parques operantes no país (AMARANTE; SILVA; RIOS FILHO, 2003). Diante disso, pesquisas 

científicas são realizadas constantemente para a obtenção e elaboração de dados e informações 

estatísticas para uma melhor análise e aproveitamento dos recursos eólicos nas regiões nas quais essa 

atividade se desenvolve. “A energia eólica é uma forma de geração elétrica que se diferencia das 

fontes convencionais por dois diferentes fatores: 1) característica aleatória do vento e 2) tecnologia 

utilizada nas turbinas eólicas atuais” (ROSAS; ESTANQUEIRO, 2003, p. 15). 

Diversos modelos de dinâmica atmosférica já foram propostos para simulação dos regimes do 

vento, com o objetivo de identificar as áreas com melhor potencial eólico (ARAÚJO et al, 2017). No 

ano de 2015, o artigo intitulado Long-term correlations and cross-correlations in wind speed and 

solar radiation temporal series from Fernando de Noronha Island, Brazil, de autoria de Sales et al. 

(DOS ANJOS, PRISCILLA SALES et al, 2015), foi publicado na revista Physica A. No referido 

artigo, consta um estudo acerca da correlação da velocidade do vento na Ilha de Fernando de Noronha, 

onde foi observada a correlação de curto ou longo alcance persistente ou antipersistente, conforme a 

janela temporal considerada. Com o intuito de contribuir com esses estudos, utilizamos o método 

estatístico DFA que já foi amplamente utilizado em Fisiologia, Economia e Climatologia, conhecido 

como Detrended Fluctuation Analysis (DFA) - criado pelo físico e estatístico Chung-Kang Peng em 

1994 (PENG et al, 1992). 

 O método foi utilizado para realizar um estudo científico acerca da correlação parcial das 

séries temporais da velocidade do vento no município de Ceará-Mirim/RN, a fim de contribuir, mais 

especificamente, com as pesquisas realizadas acerca do mapeamento eólico de certas regiões do 

Brasil, visando uma maior exploração do potencial eólico das regiões propícias a instalações de 

parque eólicos. Em nossa pesquisa, observamos que a série temporal da velocidade do vento apresenta 

comportamento de persistência, isto é, a velocidade do vento tem maior tendência de permanecer alta 

ou baixa por dias consecutivos. Para verificar se a velocidade é alta ou baixa, poderíamos, dentre 

outras maneiras, construir um histograma e um modelo de probabilidade para analisar a densidade da 

velocidade do vento.

1 Ventos que sopram dos trópicos para o equador, em baixas altitudes. 
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2 METODOLOGIA 

Com o objetivo de identificar o comportamento da velocidade do vento e medir o potencial 

eólico no município de Ceará-Mirim/RN, aplicamos o método estatístico Detrended Fluctuation 

Analysis (DFA) (PENG et al, 1992).  

Para se aplicar a estatística DFA, foi feito um conjunto de observações horárias, diárias e 

mensais da velocidade do vento, em metros por segundo (m/s) no município de Ceará-Mirim/RN, no 

período de 01 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2016. Os dados estão disponíveis no endereço 

http://www.inmet.gov.br/portal/. Com esses subsídios, formou-se uma nova série temporal 𝑥(𝑖), na 

qual 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁 em que  𝑁 é o comprimento ou tamanho da série temporal; integra-se o sinal 𝑥(𝑖) 

e obtém-se y(k) na Equação 1 

𝑦(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑖) − 〈𝑥〉         (1) 

Em que 〈𝑥〉 é a média do sinal 𝑥(𝑖). Em seguida, divide-se o sinal integrado 𝑦(𝑘) em caixas de mesmo 

tamanho 𝑛 justapostas. Então, ajustamos 𝑦(𝑘) por meio de uma função polinomial de grau I ( que, 

no nosso caso, foi feita por duas funções polinomiais de grau I) que representa a tendência na caixa 

específica. Após, o sinal 𝑦(𝑘) é subtraído de 𝑦𝑛(𝑘), na qual 𝑦𝑛(𝑘) representa a tendência local em

cada caixa. Para quantificar as flutuações, foi utilizada a função de flutuação na Equação (2) em todas 

as caixas para cada tamanho 𝑛 

𝐹(𝑛) = √
1

𝑁
∑[𝑦(𝑘) − 𝑦𝑛(𝑘)]² (2) 

Quando existe lei de potência neste cálculo interativo, então 𝐹(𝑛) segue uma lei de potência, 

do tipo 𝐹(𝑛) ∝ 𝑛𝛼, em que 𝛼 ≈ 𝐻(expoente de Hurst) (HURST, 1951) (PENG et al, 1992). A

persistência nestas séries temporais pode ser caracterizada pela função de autocorrelação 𝐶(𝑡), em 

que 𝑡 representa o tempo entre as observações; esta função decai como 𝐶(𝑡)~𝑡−𝑦 (lei de potência).

O expoente 𝑦 está relacionado com o expoente α da seguinte forma 𝑦 = 2(1 − 𝛼). O espectro da 

potência também segue uma lei de potência dada por 𝑆(𝑓) ∝ 𝑓−𝛽 e os expoentes α e β estão

relacionados da seguinte maneira 𝛼 =
1+𝛽

2
.  Todos os passos descritos até aqui podem ser vistos na

Figura 1: 
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Figura 1: Descrição dos métodos para se obter o coeficiente DFA. As etapas são a) a série original de 
variação absoluta, b) integração da série temporal, c) a série temporal considerada é dividida em caixas de 
igual tamanho e, finalmente, em d) aplicamos o ajuste e calculamos o expoente α. 

Fonte: Liu et al (1999, p. 09)

Com essas estatísticas é possível, através do coeficiente DFA, analisar se existe correlação ou 

não na série temporal considerada. Se a correlação existir, é possível observar se a mesma é positiva, 

negativa, persistente ou antipersistente, de curto ou de longo alcance. 

Para se obter o expoente DFA, conhecido como expoente α, tal que 𝛼 ≈ H (expoente de Hurst) 

foi calculado o coeficiente angular da reta 𝑙𝑜𝑔(𝐹(𝑛)) 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 𝑙𝑜𝑔 (𝑛) (HURST, 1951) (PENG et al, 

1992). Dessa forma, se 0 < 𝛼 < 0,5, temos uma auto afinidade. Isso implica que as correlações da 

série temporal original são antipersistentes, isto é, valores altos na velocidade do vento têm maior 

probabilidade de serem seguidos por valores pequenos; e, valores pequenos de velocidade do vento 

têm maior probabilidade de serem seguidos por valores altos. Se 0,5 < 𝛼 ≤ 1, as correlações são de 

longo alcance persistente, ou seja, valores altos na velocidade do vento têm maior probabilidade de 

serem seguidos por valores altos; e, valores baixos têm maior probabilidade de serem seguidos por 
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valores baixos. Se 𝛼 = 0,5, a série não apresenta correlação (ruído branco) e se 𝛼 > 1, a correlação 

existe, mas não apresenta uma lei de potência (CAVALCANTI et al, 2006). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nosso objetivo foi analisar o comportamento da velocidade do vento no município de Ceará-

Mirim/RN por meio do método estatístico Detrended Fluctuation Analysis (DFA) (PENG et al, 1992). 

Na Figura 2, temos o gráfico na escala logaritmizada, do comportamento da velocidade do vento no 

município de Ceará-Mirim/RN. 

Figura 2: Gráfico das flutuações (bolinhas pretas) com ajuste (linha em vermelho) por meio de um 
polinômio de grau um cujo coeficiente angular obtido foi 𝜶 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟔.   

Fonte: Elaboração dos autores (2017).

Como visto na Figura 2, existe uma certa variação no comportamento da velocidade do vento 

na janela temporal considerada. Para uma análise mais detalhada, foi construída uma reta de regressão 

linear (linha vermelha) por meio de um polinômio de grau um. Com isso, obtivemos um valor de 𝛼 =
0,886. Este valor do coeficiente alpha indica uma correlação persistente na série da velocidade do 

vento, isto é, velocidades altas de ventos têm maior probabilidade de serem seguidas por velocidades 

altas, ou velocidades baixas de ventos têm maior probabilidade de serem seguidas por velocidades 

baixas. 

Na Figura 3, temos o gráfico das flutuações na escala logarítmica com uma análise mais 

detalhada. 
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Figura 3: Gráfico das flutuações (reta azul) com uma análise minuciosa por meio de polinômios de grau 
um (retas preta e vermelha, respectivamente). A reta azul apresentou um coeficiente angular 𝜶 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟔. As retas 
preta e vermelha apresentaram coeficiente angular 𝜶 = 𝟎, 𝟒𝟐 e 𝜶 = 𝟏, 𝟎𝟗𝟑, respectivamente. O gráfico mostra 
que a janela temporal considerada apresenta duplo comportamento. Isso equivale a dizer que, em uma mesma 
janela temporal, as velocidades altas do vento podem ser seguidas por velocidades baixas ou o contrário. 

Fonte: Elaboração dos autores (2017).

Em nossa análise, verificamos que o comportamento da velocidade do vento no município de 

Ceará-Mirim/RN apresenta um comportamento de dualidade. Tal comportamento de dualidade é 

devido ao que chamamos de natureza estocástica do vento. Um dado evento, tendo ocorrido de forma 

aleatória, é dito estocástico (PINTO, 2013). 

Calculando o coeficiente angular da reta log(𝐹(𝑛)) 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 log(𝑛) (linha preta) para uma 

janela temporal (𝑘1, … , 𝑘𝑛), obtivemos um valor de 𝛼 = 0,42. Como temos 0 < 𝛼 < 0,5, existe uma 
auto afinidade. Assim, as correlações da série temporal original são antipersistentes, a saber, valores 

altos na velocidade do vento têm maior probabilidade de serem seguidos por valores pequenos e 

valores pequenos de velocidade do vento têm maior probabilidade de serem seguidos por valores 

altos. No entanto, ao calcularmos o coeficiente angular da reta log(𝐹(𝑛)) 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 log(𝑛) (linha 

vermelha) para uma janela temporal (𝑘𝑛, … , 𝑘𝑛+𝑟), obtivemos um valor de 𝛼 = 1,093. Este valor de 
alpha indica que as correlações na série temporal da velocidade do vento existem, porém não 

apresentam uma lei de potência (CAVALCANTI et al, 2006). 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudar as correlações na velocidade do vento é bastante essencial para se fazer estimativas 

acerca do potencial eólico de uma determinada região. Por isso, este estudo é de fundamental 

importância para sabermos se as séries temporais de velocidade do vento possuem memória ou se são 

ruído branco. 

O método estatístico DFA foi utilizado para analisar as séries temporais da velocidade do 

vento no município de Ceará-Mirim/RN. Observou-se nesse local que as correlações na velocidade 

do vento são persistentes, ou seja, valores altos na velocidade do vento têm maior probabilidade de 

serem seguidos por valores altos e valores baixos têm maior probabilidade de serem seguidos por 

valores baixos. Isso porque o coeficiente obtido foi 𝛼 = 0,886, o que nos leva a concluir que o 
município de Ceará-Mirim/RN é propício à instalação eólica. Também, vale ressaltar o 

comportamento dualístico da janela temporal considerada que, em alguns momentos, apresenta 

comportamento de antipersistência, devido ao coeficiente 𝛼 = 0,42 e, em outros momentos, 
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apresenta comportamento de persistência, devido a um coeficiente 𝛼 = 1,093, mas que não é regido 
por uma lei de potência. 

Vale ressaltar que não estamos afirmando que valores altos na velocidade do vento não podem 

ser seguidos por baixas velocidades do vento, pois isso é possível. Mas, afirmamos que existe uma 

maior probabilidade de valores altos serem seguidos por valores altos e valores baixos têm maior 

probabilidade de serem seguidos por valores baixos. No caso de valores altos seguirem valores baixos 

e vice-versa, esta probabilidade é bem menor de acontecer.  

Ainda temos como objetivo futuro a construção de um histograma e de um modelo de 

probabilidade que possam modelar a densidade da velocidade do vento. 
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PIZZA DELIVERY: SISTEMA WEB PARA PEDIDOS DE PIZZARIA 

OLIVEIRA, Y. M.1 e SOUZA, L. V.2 
1,2 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO

Tendo em vista o constante avanço da tecnologia 
nos dias atuais e a facilidade que ela traz para a 
população, está sendo desenvolvido um sistema 
web denominado “Pizza Delivery” para 
pizzarias, em que é possível realizar pedidos. A 
aplicação possui um baixo custo de 

desenvolvimento, permitindo sua implementação 
em diferentes localidades, sejam elas de pequeno 
ou grande porte. Embora seja possível avaliar a 
aplicação em questão, ela ainda continua em 
processo de desenvolvimento.

ABSTRACT
Bearing in mind the constant advance in 
technology nowadays and the facility that it 
brings for the population, is being developed a 
system web known as “Pizza Delivery” for pizza 
places, whereby is possible can order. The 

application has a low development cost, allowing 
its implementation in different locations, whether 
small or large. Although it is possible to visualize 
an application in question, it is still in the 
development process. 

1 INTRODUÇÃO 

O avanço das tecnologias da informação tem aprimorado a forma de praticar o comércio e 
ampliado cada vez mais seus negócios. Localidades fora do eixo das regiões metropolitanas também 
passaram a ter vez e atenção da tecnologia. A conveniência e a comodidade que são fatores oferecidos 
por soluções tecnológicas impactam positivamente o setor de comércio de alimentos como pizzar ias, 
sanduicherias, pastelarias, entre outros. Por exemplo, o mecanismo de entrega de refeições (também 
conhecido como delivery, adaptado da mesma palavra do inglês) apresenta soluções de software onde 
clientes conseguem fazer seus pedidos sem sair de casa utilizando um computador ou um celular. 
Entretanto um dos problemas identificados é que tais soluções de software nem sempre estão 
disponíveis para regiões interioranas, o que leva os donos de estabelecimento de comércio de 
refeições a ficar à margem do uso dessas facilidades. Outro obstáculo é o custo da implantação dessas 
soluções em pequenos e médios estabelecimentos, como em uma pequena pizzaria familiar. 

Visto que embora existam soluções de software para a entrega de refeições no mercado, 
também existem obstáculos para sua adoção em estabelecimentos menores ou fora de regiões 
metropolitanas. Justifica-se, portanto, o desenvolvimento de uma ferramenta de baixo custo, capaz 
de oferecer aos clientes de qualquer localização a possibilidade de realizar pedidos de refeições sem 

PALAVRAS-CHAVE:  Delivery, pizza, sistema web, tecnologia. 

KEYWORDS:  Delivery, pizza, system web, technology. 
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sair de casa. Este trabalho apresenta o Pizza Delivery, uma aplicação para WEB que oferece aos 
donos de pizzaria a oportunidade de oferecer, aos seus clientes, em seus estabelecimentos o recurso 
de pedidos realizados através de um software na internet. 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de um sistema web de pedidos 
de pizza, o “Pizza Delivery”. 

Os objetivos específicos deste trabalho estão descritos a seguir. 

 Permitir que clientes de pizzaria façam o pedido de uma refeição através de um sistema
web;

 Permitir o pagamento no próprio sistema;
 Mostrar o cardápio no sistema;
 Inserir o software em pizzarias de todos os portes.

A partir da identificação do problema e da proposição dos objetivos para o desenvolvimento 
de um software de delivery, os seguintes resultados são esperados: desenvolvimento de uma aplicação 
web que ofereça uma aplicação simples e disponível à todas as regiões, em que os clientes de pizzar ia 
façam seus pedidos e realizem o seu pagamento por meios digitais. 

Para atingir os objetivos e chegar nos resultados esperados é comum se deparar com alguns 
desafios. Para a conclusão deste trabalho as atividades de maior dificuldade que os autores já esperam 
se deparar são: mudanças – surgimento de novos requisitos - e o curto prazo de tempo para sua 
finalização. 

Este trabalho está em fase de desenvolvimento como pode ser compreendido na seção de 
metodologia. Além disso, apresenta o desafio de ter que ser concluído até o final do ano de 2017 para 
ser apresentado como trabalho de conclusão de curso. 

2 METODOLOGIA 

Esta seção apresenta a metodologia de desenvolvimento do trabalho Pizza Delivery. Pensando 
na qualidade do desenvolvimento de software e na execução das atividades do projeto como um todo, 
está sendo utilizado o método Kaban, que consiste em um método para a implantação de mudanças 
que não prescreve papéis ou práticas específicas. Em vez disso, oferece uma série de princípios que 
buscam melhorar o desempenho e reduzir desperdício, eliminando atividades que não agregam valor. 
(BERNARDO, K. 2017). 

2.1 ESPECIFICAÇÃO E MODELAGEM DO SISTEMA 

De acordo com Kotonya e Sommerville (1998), como também Pressman (2010), o processo 
que envolve a gerência de requisitos ajuda a equipe envolvida no desenvolvimento na identificação, 
controle e rastreamento de requisitos, além de gerenciar melhor as mudanças dos requisitos durante 
o projeto de desenvolvimento do sistema ou software. Nesse âmbito, a Tabela 1, apresenta os
principais requisitos funcionais do modelo de software proposto.
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Tabela 1: Descrição dos principais requisitos do sistema. 

FONTE: Autoral (2017) 
2.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

A Tabela 2 apresenta o cronograma de execução do projeto. Ela está dividida em quinzenas 
por cada mês do ano de 2017, desde o seu início até a previsão da sua conclusão. 

Tabela 2: Cronograma de execução do projeto 

Fonte: Autoral (2017) 

ID DESCRIÇÃO 

RF01 O software deve permitir o cadastro de novos produtos, com seu nome, características e preço. 

RF02 O software deve permitir a exclusão dos produtos. 

RF03 O software permitir a atualização dos produtos. 

RF04 O software deve permitir o acesso ao login para o cliente realizar sua compra e ver seu histórico de compras. 

RF05 O software deve permitir o cadastro de clientes, inserindo dados pessoais e de endereço. 

RF06 O software deve mostrar no perfil do cliente o seu histórico de pedidos. 

RF07 O software deve permitir o pagamento por dinheiro ou cartão de crédito. 

RF08 O software deve permitir voucher de desconto na finalização do pedido. 

RF09 Deve ser apresentado no painel do administrador o histórico de vendas. 

RF10 O sistema deve realizar um somatório geral no pedido, caso haja combos, promoções ou voucher de desconto. 

RF11 O sistema deve enviar um e-mail para o cliente quando ele realizar seu cadastro no software. 

ATIVIDADES MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Criação dos requisitos  X X 

Layout (HTML e CSS) X X X 

RF01, RF02 e RF03 X X X X 

RF04, RF05, RF06 X X X X 

RF07, RF08, RF09, RF10 e RF11 X X X X 
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2.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
Para iniciar o desenvolvimento do website, tem que se planejar a concepção da sua 

estruturação, iniciando o processo de programação, onde neste foram utilizadas as linguagens HTML, 
CSS, PHP e JAVASCRIPT. (KAWANO, 2016). Como ambiente de desenvolvimento, estamos 
utilizando o Sublime Text 3. Utilizamos um servidor local com o Apache. Ele interpreta as consultas 
(ou pedidos) HTTPs que chegam na porta associada ao protocolo HTTP (por padrão, porta 80), 
fornecendo uma resposta a partir deste mesmo protocolo. (ALECRIM, 2006). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta alguns resultados já alcançados, como imagens de telas da aplicação web
que já foram desenvolvidas, as discussões sobre cada uma delas e outros pontos que ainda estão em 
desenvolvimento ou que estão a fazer. 

Figura 1: Imagem da tela principal do Pizza Delivery. 

Fonte: Autoral (2017) 
Na Figura 1, podemos observar algumas funcionalidades como login e cadastro. O usuário 

poderá fazer o login no sistema para acessar sua conta ou se ainda não possui, fará o cadastro. 

Figura 2: Imagem da primeira seção da tela de cadastro do Pizza Delivery. 

Fonte: Autoral (2017) 

Na tela de cadastro, será necessário o cliente informar dados pessoais, como nome, 
sobrenome, e-mail, senha etc e dados do endereço. 

Figura 3: Imagem da tela de login do Pizza Delivery. 

Fonte: Autoral (2017) 
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Figura 4: Imagem da tela teste de 
cardápio do Pizza Delivery. 

Fonte: Autoral (2017) 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento do software Pizza Delivery que oferece pedidos 
de pizza através de uma aplicação WEB. Foi possível perceber ao longo do texto que o sistema em 
questão ainda está sendo desenvolvido. Diante da problemática identificada, é possível perceber que 
com a criação dessa aplicação é possível implantá-la em qualquer estabelecimento, inclusive de 
pequeno porte, tanto por apresentar baixo custo de desenvolvimento quanto por ter sido planejado 
para ser utilizado em diversas localidades. 

Como a aplicação ainda está em desenvolvimento, ainda não foi possível atingir todos os 
objetivos específicos, mas o trabalho para a completa contemplação deles continua. É possivel 
perceber com a construção de uma interface simples e amigável que um dos resultados esperados que 
era a facilidade do uso do sistema está sendo alcançado com êxito. 

Estão em desenvolvimento funcionalidades como cadastro do cliente, cardápio, como também 
o modelo do banco de dados. Futuramente será possível o cadastro de novas pizzas, relatório de
vendas no painel do administrador e permissão para utilização de voucher de desconto, assim como
está previsto no cronograma.
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PROTÓTIPO DE MICRO SIRENE AUTOMATIZADA 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Este trabalho aborda o desenvolvimento de um 
protótipo de micro sirene automatizada, com 
possibilidade de ser programada via web. Esse 
projeto surgiu a partir da necessidade do IFRN-
NC, o qual ainda utiliza sirene manualmente. 
Para isso serão utilizados, como plataforma de 

hardware, a placa RaspBerry Pi, e as seguintes 
ferramentas de software: a linguagem de 
marcação HTML, a folha de estilo CSS, a 
linguagem de programação JavaScript e PHP e, 
por último, Python.

ABSTRACT 

The work aims to develop an automated scholar 
buzzer prototype, that can be programmed via 
web. This project started from the need of IFRN-
NC, which still uses a manual buzzer. To achieve 
this goal the RaspBerry Pi board is used, as 

hardware platform, and the following software 
tools are used: HTML markup language, CSS 
style sheet, the JavaScript and PHP programming 
language, and, at last, Python. 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, a computação vem ajudando pessoas, empresas, instituições, a realizarem 
suas atividades, profissionais e/ou acadêmicas, de forma cada vez mais rápida e eficiente. Com o 
advento da automação, tarefas repetitivas podem ser realizadas por máquinas. Automação é um 
conjunto de técnicas destinadas a tornar automáticas a realização de tarefas, substituindo o gasto de 
bioenergia humana, com esforço muscular e mental, por elementos eletromecânicos computáveis. 
(SILVEIRA, 2003).  

Atualmente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Norte, 
Campus Nova Cruz, não utiliza uma sirene automatizada, ou seja, é necessário um servidor acionar 
manualmente uma campainha e, assim, realizar o toque. A partir da análise de outros projetos 
automatizados foram escolhidas as melhores opções de materiais e meios de desenvolvimento 
(AVELINO et al., 2012; GARCIA, 2016; ELIAS, 2013; FERNANDES, 2014), assim o presente 
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projeto busca desenvolver um protótipo de micro sirene escolar automatizada utilizando RaspBerry 
Pi e controlado por uma interface web. 

Com o referido protótipo haverá um menor desgaste do servidor, o qual poderá ser alocado 
para realizar outras atividades, assim, obtendo ganho de tempo e produtividade. Para a concretização 
desse projeto, será utilizada a placa de desenvolvimento RaspBerry Pi, a qual permite executar o 
Linux (uma distribuição chamada NOOBS) e, com isso, a programação é feita a nível de sistema 
operacional (NOOBS, 2017).  

Além disso, será utilizada a linguagem de marcação HTML, a folha de estilo CSS, a 
linguagem de programação JavaScript e PHP, para o desenvolvimento da interface Web e envio de 
dados para o sistema da Sirene, onde será possível selecionar e/ou atualizar os dias e horários de 
toque; assim como a linguagem de programação Python, para o controle de todo o sistema. 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema integrando um circuito elétrico com 
o RaspBerry Pi que por meio de uma página web gerencie os horários de acionamento de sirenes
escolares. Os objetivos específicos estão descritos a seguir:

• Auxiliar os servidores na organização dos toques;
• Fornecer precisão e economia de tempo;
• Oferecer uma interface simples e autoexplicativa.

2 METODOLOGIA 

2.1 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO UTILIZADAS 

O sistema está sendo desenvolvido utilizando HTML e CSS, para formatar as folhas de estilo. 
O comportamento do sistema está sendo feito pelas interações desenvolvidas mediante JavaScript. 
Será utilizado também o PHP, o qual permite a escrita de páginas que serão originadas dinâmica e 
rapidamente, além da comunicação entre o sistema Web e o sistema de controle da Micro Sirene. O 
controle de todo o sistema físico é feito por meio da linguagem de programação Python. Assim como 
o sistema operacional utilizado, o Linux, que já vem com o IDLE, um editor básico e um ambiente
de interpretação com a distribuição padrão do Python. (ROSSUM, 2005).

2.2 RASPBERRY PI 

A placa de desenvolvimento Raspberry Pi, mostrada na Figura 1, possui um processador de 
32 bits, e é capaz de executar o sistema operacional Linux. Ela possui periféricos de entrada e saída, 
como USB, nas quais é possível conectar teclado, mouse, pen drive; e uma saída de vídeo HDMI; 
além de pinos de expansão, em que é possível conectar componentes externos. 

Figura 1. Placa de desenvolvimento RaspBerry Pi. 

FONTE: Autoral
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A parte física é o conjunto de hardware, isto é, o processador, a sirene e a fiação. Porém, para 
os testes utilizamos LEDs, pois esses são mais fácil de testar com a tensão de saída da placa (5V) sem 
necessita de conversão do nível de tensão, nem uso de relé, o qual será necessário após a fase de teste. 

Para utilizar a placa Raspberry foi preciso instalar o servidor Apache e o Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados MySQl. Após as instalações já foi possível verificar o funcionamento do servidor 
por meio da página mostrada na Figura 2. 

 

2.3 REQUISITOS DO SISTEMA 

O sistema está sendo desenvolvido baseado no modelo cliente-servidor, no qual o cliente é o 
usuário e o servidor é o RaspBerry Pi. Além disso, o sistema de acionamento da sirene será feito em 
programação Python. 

A Figura 3 mostra o gerenciamento do sistema. O servidor/técnico poderá acessar a página 
principal, onde será possível realizar o gerenciamento de datas e definir horários, deverá efetuar, 
obrigatoriamente, o login. No gerenciamento de datas, o servidor/técnico poderá inserir, atualizar ou 
deletar as datas, assim como em definir horários, de acordo com suas necessidades. Sendo assim, as 
páginas do sistema web da sirene devem atender tais requisitos. 

FONTE: Autoral 

Figura 2. Página localhost aberta. 

Figura 3. Diagrama de casos de uso. 

FONTE: Autoral 
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2.4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
O Quadro 1 apresenta o planejamento do semestre para execução do projeto. São descritas 

nesse as metas, na primeira coluna, nas colunas seguintes há a representação quinzenal de atividades 
por cada mês do segundo semestre do ano de 2017. 

Quadro 1: Cronograma de execução do projeto, para o ano de 2017. 
METAS JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Reconhecimento das tecnologias 
utilizadas; X 

Levantamento de requisitos; X 
Desenvolvimento do arquivo (em 
Python) de acionamento de dispositivo; 
Testes com LED; 

X X X 

Design e Layout (HTML e CSS) da 
página web de controle dos horários de 
toques; 

X X X X 

Desenvolvimento de funções de 
processamento e do Banco de Dados; X X X 

Integração dos elementos lógicos e de 
interface já elaborados; X X 

Junção da página e seus atributos com 
elementos físicos do sistema; X X 

Apresentação do projeto finalizado X 
FONTE: Autoral 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O protótipo de micro sirene automatizada ainda está em fase de testes. Com o 
desenvolvimento do projeto não só o campus de Nova Cruz, como diversos outros poderão utiliza-lo. 

A interface Web do protótipo, onde será possível gerenciar as datas, de acordo com as 
necessidades da instituição não está concluída, pois, antes de desenvolvê-la é preciso conhecer todas 
as utilidades do sistema.  

Na atual fase do desenvolvimento, temos um arquivo em Python, onde é possível acionar ou 
desligar qualquer componente ligado à placa conforme a programação do sistema pede. Portanto, o 
mesmo arquivo será usado para controlar o toque da sirene de acordo com as datas e horários 
armazenados no banco de dados. 

A Figura  esquematiza o funcionamento esperado ao concluir o sistema, o processo 
representado pelo número 1 é o envio das páginas para o usuário, o 2º é a transferências das 
configurações de toque da sirene, por fim o 3º é o acionamento da sirene através do arquivo em escrito 
em Python. Esta sequência de requisições resulta no gerenciamento pelo usuário dos horários de 
ligação da sirene escolar. 

Figura 4. Esquema de funcionamento 
do sistema.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho pretende-se demonstrar como um protótipo de micro sirene automatizada 
pode facilitar a vida de várias pessoas, como a de servidores. Assim, evitando desgastes físicos, além 
de obter ganho de tempo e produtividade. 

Em suma, o projeto está sendo desenvolvido de forma satisfatória, com poucos empecilhos, 
podendo contribuir para o trabalho de estudiosos que pretendem facilitar, cada vez mais, o cotidiano 
e atividades de instituições.  
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ROTEAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS COM VISTAS A OTIMIZAÇÃO 
DE TEMPO NO PERCURSO DAS VISITAS 

ANDRADE, R. C.1; COSTA, M. S.2 e BEZERRA, B. D.3
1,2,3 IFRN – Campus Caicó; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra). 

RESUMO 

O presente trabalho visa a modelagem e 
otimização dos percursos realizados por 
agentes de endemias. O projeto consiste em 
modelo o problema de visita aos domicílios 
como problema de otimização combinatória e, 
em seguida, aplicar algoritmos 

evolucionários aos mesmos. Além disso, 
tem-se por objetivo desenvolver um 
software para gerenciar as informações dos 
agentes e para geração das rotas a serem 
utilizadas. 

ABSTRACT 

The present work aims at the modeling and 
optimization of pathways performed by endemic 
agents. The project consists of modeling the 
household view problem as a combinatorial 

optimization problem and then applying 
evolutionary algorithms to them. In addition, the 
objective is to develop software to manage agent 
information and to generate the routes to be used. 

1 INTRODUÇÃO 

As doenças transmitidas pelo mosquito O Aedes aegypti, a dengue e o zika (Brasil, 
2016a; Brasil, 2016b), tem causado muitos transtornos a população de modo geral. Muitos 
esforços estão sendo realizados no combate a estas endemias (Portal da Saúde, 2016). Tais esforços 
compreendem desde o combate e controle da proliferação do mosquito até pesquisas na busca de 
vacinas (Lenharo, 2016a) e (Lenharo,2016b) 

De todo modo, é importante continuar o combate utilizando-se de todos os recursos 
possíveis. Um recurso de extrema importância no combate ao mosquito Aedes aegypt é o agente de 
combate a endemias (ACE). Eles desempenham funções importantes no monitoramento, controle e 
combate ao mosquito. Além disso, estão em contato direto com a comunidade. 

Levantamentos realizados pelo governo federal, disponíveis em (Brasil, 2016c), ilustram 
grande aumento no número de casos de dengue no período de 1990 a 2014, onde se destaca a região
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nordeste que chegou a marca de 222.913 casos registrados. Os dados apontam uma média de 15.000 
casos registrados anualmente no Rio Grande do Norte. Além disso, dados do governo federal indicam 
o número de casos de óbitos por dengue referente ao período mencionado anterior para todo o Brasil.
Os dados registram 15 óbitos no ano 2008 como maior valor registrado para o Rio Grande do Norte
(Brasil, 2016d).

No tocante ao vírus Zika, dados do governo federal indicam grande número de casos. Somente 
no Rio Grande do Norte foram registrados 2.342 casos somente no ano de 2016 de um total de 61.829 
casos registrados no nordeste (Brasil, 2016e). 

O combate ao mosquito é realizado diariamente por meio de campanhas governamentais e 
pelas secretarias municipais de saúde dos municípios brasileiros. As ações são de cunho preventivo 
por meio de visitas dos ACE’s. Estes registram focos do mosquito Aedes aegypt, assim como 
divulgam informações de grande importância para população. 

Um problema importante surge diante da necessidade de delegação do percurso de visitas a 
ser realizado por parte do ACE. O percurso deve cobrir o território que compreende todo um 
município.  Isto fica a cargo das secretarias municipais de saúde. 

Diante da problemática levantada, o intuito desta proposta de pesquisa é desenvolver 
ferramentas computacionais que permitam otimizar a destruição de rotas de visitas domiciliares para 
os ACE’s de modo a otimizar o tempo de cobertura de uma região (cidade, bairros etc). 

Para tanto, levar-se-á em consideração toda a problemática envolvendo a definição de rotas 
para visitas por parte dos ACE’s, permitindo otimizar o mapeamento de uma territorialidade e, 
também, o monitoramento da mesma no tocante a luta contra o mosquito transmissor da dengue. 

Vale ressaltar que há trabalhos relevantes no estado do Rio Grande Norte no que diz respeito 
ao combate ao mosquito Aedes aegypt. Por exemplo, o Observatório do mosquito (TELESSAÚDE, 
2016). Este projeto contempla aspectos importantes como permitir que a população faça denúncias, 
além disso há um sistema que permite aos agentes de endemias fazer registro de foco.  No entanto, o 
foco do presente trabalho é na otimização das ações de roteamento referente as visitas dos agentes de 
endemias. 

1.1 Justificativa 

A recorrência dos casos de dengue e o surgimento do Zika vírus no território brasileiro tem 
alertado as autoridades para o combate efetivo ao vetor de transmissão dessas doenças: mosquito 
Aedes aegypt. Diante de um problema de tal magnitude, faz-se necessário lançar mão de diferentes 
abordagens no combate a proliferação do mosquito. Uma das formas de diminuição da incidência de 
casos de dengue/Zika é por meio do controle, monitoramento e mapeamento dos ambientes dentro de 
uma localidade. Neste sentido, a criação de rotas de visitas dos agentes de endemias pode otimizar o 
combate ao mosquito transmissor da dengue/Zika em vários sentidos: tempo, número de agentes de 
endemias entre outros fatores. Tudo isto pode ser feito a um custo significativamente baixo, tendo em 
vista que há necessidade de poucos recursos como computadores e desenvolvedores aptos a modelar 
e implementar uma solução para o problema de criação de rotas. 

Por fim, a criação de rotas de visitas domiciliares otimizada pode representar um fator 
importante no combate ao mosquito, tendo em vista que otimizar o tempo – por exemplo – pode 
permitir o aumento de visitas ou liberar os agentes de endemias para outras atividades relacionadas 
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1.2 Objetivos 

Geral: Resolver o problema de roteamento de agentes de endemias por meio de algoritmos 
heurísticos baseado em abordagens evolutivas. 

Específicos: 

• Modelar o problema de otimização das rotas de agentes de endemias
• Implementar algoritmo de busca de soluções
• Implementar software que incorpore o algoritmo proposto.

2 METODOLOGIA 

Para consecução dos objetivos propostos neste trabalho será necessário realizar algumas ações 
de modo sistemático. Estas ações permitirão cumprir metas importantes, gerando conhecimento ao 
longo das etapas que forem concluídas até fim do projeto. 

Primeiro, far-se-á um levantamento bibliográfico sobre o problema do caixeiro viajante 
(Laporte, 1992) em sua versão clássica e também a variação que permite utilizar múltiplos caixeiros 
(Bektas, 2006). Assim sendo, permite-se enxergar melhor o problema em questão para adaptá-lo ao 
problema de roteamento de endemias. 

Segundo, é necessário um levantamento bibliográfico acerca do das doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypt. Isto se faz necessário devido informações importantes que podem ser 
adicionadas a modelagem do problema em questão. 

Em seguida, um modelo matemático formalizando o problema de roteamento de endemias será 
desenvolvido. Este modelo serve de guia para aplicação de técnicas de busca de soluções. As soluções 
consistem em um conjunto de rotas a serem utilizadas pelos agentes para otimizar seu trabalho. 

O passo seguinte consiste na aplicação de abordagens de busca de solução para o modelo 
proposto. As abordagens incialmente planejadas são algoritmos baseados em colônia de formigas, 
busca tabu e algoritmos genéticos. No entanto, há liberdade de aplicação de mais técnicas conforme 
a pesquisa avance. 

Por fim, após o modelo matemático e um algoritmo de busca de solução tenham sido 
desenvolvidos, inicia-se a integração dos mesmos em um software que pode ser utilizado por terceiros 
para resolução do problema mencionado. 

Todas as etapas vão compreender a utilização de revisões bibliográficas, embora isto seja 
enfatizado nas duas primeiras. Após a etapa de revisão, o trabalho será realizado por meio de 
computadores do instituto e, quando necessário, entrevistas com os responsáveis pela saúde pública 
da cidade de Caicó – em especial os agentes de endemias. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O objetivo inicial deste projeto é desenvolver algoritmos que possibilitem a definição de rotas 
para agentes de saúde considerando a noção de que vários agentes saem do mesmo local – secretaria 
de saúde – e atendem a sua localidade. Em seguida, retornam para o local de saída.  
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A primeira etapa do projeto consistiu em fazer um levantamento dos trabalhos existentes com 
relação a otimização de rotas utilizando múltiplos caixeiros viajantes. Esse levantamento deu subsídio 
para modelagem do problema considerando as particularidades dos agentes de saúde. 

Inicialmente, um modelo matemático que atenda as demandas foi projetado. Este modelo 
incorpora a necessidade de ter os agentes saindo e voltando para o mesmo local – secretaria de saúde. 
O objetivo de otimização do modelo proposto concentra-se na diminuição do tempo de visita as 
residências.  

Além disso, uma representação de solução foi projetada para o problema. Assim como um 
gerador de casos de testes artificiais. Estas duas ferramentas são importantes para avaliação do 
problema e permitem também avaliar os algoritmos a serem propostos. 

No momento, algoritmos heurísticos estão sendo projetados para resolução do problema. Estes 
algoritmos seguem as abordagens evolucionários, onde se tem uma população de indivíduos a serem 
evoluídos em um processo de busca. Entende-se que cada indivíduo representa uma solução. 

Espera-se a implementação de algoritmos baseados em algoritmos genéticos e também a 
inclusão de procedimentos de busca local, que permitem melhorar soluções através de manipulações 
na estrutura da solução. 

Por fim, espera-se incluir os algoritmos propostos em um software. Este software será 
projetado para incluir funcionalidades relacionadas as atividades dos ACE`s. Assim como, será 
possível utilizar o software para estimar rotas eficientes. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em se tratando de um projeto em andamento, ainda é possível ter muitos avanços. Até o 
presente momento, o ponto mais importante que foi alcançado trata-se do modelo matemático 
projetado. Tendo em vista, que ele é crucial para todo o restante do trabalho desenvolvido. 
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RESUMO 

O mercado de jogos vem crescendo nos últimos 
tempos e um dos gêneros que vem se destacando 
é a produção indie, por ser independente e de 
baixo custo. Nessa perspectiva, está sendo 

desenvolvido um jogo multiplataforma o qual se 
insere no contexto indie, intitulado Platman. 
Outrossim, promovendo o incentivo do 
desenvolvimento de jogos e a produção indie 
brasileira. 

ABSTRACT 
The game market has been growing in recent 
times and one of the genres that has been 
highlighting is indie production, because it is 
independent and low cost. In this perspective, a 

multiplatform game is being developed which is 
inserted in the indie context, entitled Platman. 
Also promoting the incentive of game 
development and Brazilian indie production.

1 INTRODUÇÃO 

O consumo de mídias eletrônicas aumentou nos últimos anos com o avanço das tecnologias, 
principalmente na parte de jogos, a qual vem crescendo no cenário brasileiro. Isto pode ser verificado 
devido à alta aquisição de dispositivos portáteis de baixo custo, o que despertou interesse comercial 
pela área. A grande produção destas aplicações, tanto de empresas quanto de programadores 
individuais, permite o surgimento de diversas categorias desse gênero, como os jogos indie 
(Independent video game development).  

O Brasil, apesar de ser um grande consumidor de jogos, tem sua área de produção pouco 
consolidada, aspecto consequente do baixo incentivo e reconhecimento do desenvolvimento de jogos 
no país. As companhias são muito jovens, cerca de 90 das 133 firmas levantadas surgiram a partir de 
2009, assim a produção de jogos no país passa por um processo de maturação, (PGT, 2017). 
Consequentemente apresentando poucas iniciativas e investimentos neste mercado, nesse contexto, o 
desenvolvimento indie acaba se tornando uma boa alternativa para os desenvolvedores de jogos.   

Na produção indie, a falta de publicadores ou suporte de empresas permitem uma maior 
liberdade de criação, oferecendo nesta ideias inovadoras e estratégias incomuns. Fugindo do estilo 
“mainstream” – padronização de estilo de jogos, com o objetivo de lucro e popularidade, incentivam 

PALAVRAS-CHAVE:  indie, jogo, desenvolvimento, Platman. 

KEYWORDS:  indie, game, development, Platman. 
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a produção nacional de jogos, por ter uma vertente criativa e cultural sendo tratado muitas vezes como 
um estilo artístico, (ZAMBON, 2017). 

Por isso, neste estilo, está sendo desenvolvido o projeto Platman, um jogo multiplataforma, 
que envolve a estória de um personagem perdido, o qual percorre pelo espaço, com uma mecânica de 
alteração de gravidade, sobre construções e desafios, coletando, durante o percurso, textos poéticos e 
fazendo reflexões sobre sua jornada e vida, com um design referenciado à elementos de jogos antigos. 

Aplicando o aprendizado adquirido em sala de aula em uma plataforma aberta e de forma 
didática, o objetivo geral deste trabalho é a proposta de desenvolvimento de um jogo indie, o Platman. 
Os objetivos específicos estão dispostos a seguir: 

• Incentivar o desenvolvimento de jogos indie no Brasil;

• Oferecer um jogo divertido multiplataforma para seus jogadores;

• Proporcionar uma abordagem atrativa para aprender programação.

A partir dos objetivos propostos, o projeto deve ser finalizado empregando as ferramentas 
disponíveis no mercado, de forma a superar os requisitos e dificuldades de produção e obter um jogo 
coeso e multiplataforma que atenda ao crescente público consumidor de games, obtendo experiência 
e aprendizagem do desenvolvedor sobre o contexto do gênero indie no mercado. 

Como em toda a produção indie, as principais dificuldades giram em torno da produção de 
diversos elementos constituintes de um jogo como: a mecânica de jogo, interface de usuário, arte 
gráfica, musicalidade e estória como também as fases e estágios. 

Este trabalho está em fase de desenvolvimento como pode ser compreendido a partir da seção 
de metodologia. Além disso, apresenta o desafio de ter que ser concluído até o final do ano de 2017 
para ser apresentado com trabalho de conclusão de curso. 

2 METODOLOGIA 

Nesta seção estão descritas as atividades que estão sendo realizadas no projeto, conjuntamente 
com as tecnologias e ferramentas usadas na produção do jogo. O desenvolvimento se assemelha 
bastante como a de um software, utilizando-se do método Kaban em várias etapas de seu processo 
construtivo além dos conceitos da própria Engenharia de Software, sendo um desafio para pequenas 
equipes por ter um demasiado esforço, já que a produção do game necessita do desenvolvimento de 
diversos elementos essenciais. 

2.1 ESPECIFICAÇÃO E MODELAGEM DO SISTEMA 
Utilizando conceitos de Engenharia de Software (SOMMERVILLE, 2010), na ênfase na 

engenharia de requisitos, segue a descrição dos requisitos funcionais essenciais presentes no projeto, 
com o fim de gerenciar melhor o desenvolvimento do projeto. 

Tabela 1: Descrição dos principais requisitos do sistema. 

ID DESCRIÇÃO 

RF01 O jogo deve permitir que o usuário controle o personagem principal. 

RF02 O jogo deve integrar telas de interface. 

XIII CONGIC | III SECITEX 134



RF03 O usuário deve ser capaz de gerenciar as configurações do jogo. 

RF04 O jogo deve permitir a interação de som e música. 

RF05 O jogo deve possuir estágios e fases de jogo. 

RF06 O jogo deve permitir a alteração de gravidade. 

RF07 O jogo deve permitir a leitura de poesias. 

 Fonte: Autoral, 2017.

2.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Durante o decorrer do projeto foram feitas diversas pesquisas sobre o contexto do mercado 
indie brasileiro e sobre o processo de desenvolvimento de games, estudando o funcionamento das 
ferramentas e escolhendo as tecnologias adequadas, e por fim esquematizando o procedimento de 
criação. A Tabela 2 apresenta o cronograma de execução do projeto. As atividades que foram 
identificadas estão relacionadas na primeira coluna enquanto que as previsões da realização, dessas 
atividades, estão distribuídas no restante da tabela divididas em quinzenas por cada mês do ano de 
2017. 

Tabela 2: Cronograma de execução de projeto. 

ATIVIDADES MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Pesquisa sobre o 
desenvolvimento de jogos 
e criação de requisitos 

X X X 

RF02, RF03 X X XX X X X 

RF04 X X X 

RF05, RF01 X X X X XX X 

RF06, RF07 X X X 

FONTE: Autoral, 2017. 

2.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Está sendo utilizado o framework Monogame (CHAMILLARD, 2015), uma implementação 
do antigo “open source” XNA, sendo baseado na tecnologia Mono fornecendo assim uma produção 
de jogo multiplataforma além de uma uma simples construção e gerenciamento no código de 
elementos, como textura, áudio, entrada, e loops presentes em um jogo. O desenvolvimento de código 
do projeto, se deu pela ferramenta Visual Studio, seguido a aplicação da linguagem de programação 
C# (SHARP, 2014), fornecendo assim maior produtividade e facilidade de construção de código, 
devido a estrutura simples da linguagem em consequência da ajuda da IDE. 
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3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Em relação ao desenvolvimento do software, um dos principais desafios foram a produção de 
diversos elementos, por exigirem diversos conhecimentos, não somente de desenvolvimento de 
código, mas também, da produção visual (arte), áudio e estória, de modo que cada um desses 
elementos se relacione de forma coesa com a história do jogo. 

Durante sua construção, diversos conhecimentos foram adquiridos. Em relação ao código, 
possibilitou à aplicação de padrões de projeto, assim como a de práticas de programação, fornecendo 
experiência no construção de um código consistente aos conceitos aprendidos em programação 
orientada a objetos. Já na relação aos elementos presentes do jogo, possibilitou um aprendizado em 
Game Design, assim como as técnicas e etapas essenciais na produção de um game.   

A seguir alguns dos componentes implementados: 

A Figura 1 apresenta a tela de início, com o menu 
do jogo onde apresenta opções para a transição de 
outras telas, fornecendo configurações e 
informações de ajuda sobre o jogo, apresentando os 
requisitos RF02 e RF03. 

A Figura 2 demonstra a aplicação dos 
requisitos RF01, RF04, RF05, no qual 
possibilitará que o jogador percorra a fase 
atravessando por plataformas e dificuldades 
presentes. 

 

Figura 1: Tela de Início 

Figura 2: Fase 1 do Jogo 

Figura 4: Leitura de Poesias Figura 3: Mecânica de Gravidade 
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Na Figura 3 e Figura 4 apresenta os requisitos RF06 e RF07. Respectivamente, a mecânica de 
alteração gravitacional, o qual trará uma maior jogabilidade para o usuário e o sistema de leitura de 
poesias, o qual permitirá uma interação diferenciada da história e contexto, pelo qual o personagem 
principal se insere. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do trabalho foi apresentar o desenvolvimento do jogo indie Platman, o qual se 
insere no atual contexto de desenvolvimento de jogos brasileiros. Embora, tenham surgido os 
empecilhos já identificados, os objetivos ainda estão sendo produzidos de acordo com técnicas e 
ferramentas pesquisadas ao longo do projeto. 

Já que a aplicação se encontra em andamento, os objetivos propostos ainda estão em processo, 
ainda que apresentem em sua produção alguns resultados. Nota-se a experiência adquirida de técnicas 
de programação e padrões de projeto utilizados no código de jogo, o qual se enquadra no objetivo do 
aprendizado atrativo na produção de um jogo, além da compatibilidade do jogo em computadores e 
smartphones.  

Ainda estão sendo desenvolvidos as funcionalidades de controle do personagem, inimigos e 
estágios e passagem de fases. No futuro, espera-se a inclusão de novos elementos como pontos de 
salvamento, inimigos e obstáculos como já definido no cronograma do projeto. 
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PATR ICIO, A. F. O. 1; GOMES , E. B. F.2; SILVA, L. A. P. 3; MARINHO, E. S.4; DINIZ, L. M. 5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Canguaretama 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Este artigo apresenta o English Survival Game 
(ESG) como uma ferramenta para auxiliar as 
pessoas no aprendizado da língua inglesa 
utilizando um jogo digital para smartphones, 
que coloca o jogador em diversas situações onde 
ele terá que utilizar seu conhecimento para 

sobreviver em cenários onde o idioma inglês 
seria exigido. Utilizaremos a alta 
disponibilidade de smartphones e a grande 
demanda por jogos para facilitar e 
complementar o ensino do idioma inglês.

PALAVRAS-CHAVE: Língua inglesa, jogos digitais, educação. 

ABSTRAC T
This article introduces the English Survival 
Game (ESG) as a tool to assist people in 
learning English language using a digital game 
for smartphones, which puts the player in 
several situations where he will have to use his 
knowledge to survive in places where the 

English language would be required. We will 
use the high availability of smartphones and the 
great demand for games, to facilitate and to 
complement the teaching of the English 
language for users. 

KEYWORDS: English language, digital games, education. 

1. INTRODUÇÃO

Para muitas pessoas, aprender um novo idioma é encarado como um desafio com diversos
obstáculos. Uma das línguas mais utilizadas é o inglês, sendo a primeira língua europeia mais falada 
no mundo (BOAVENTURA, 1998), tornando-se o instrumento mais comum para pessoas de 
diferentes nacionalidades interagirem entre si. Esse idioma está presente no mundo empresarial, é 
usado em viagens, como meio de comunicação principal em diversas profissões e na educação. É 
um item diferenciador em entrevistas de emprego e o principal canal usado para disseminação de 
conhecimento científico. Sua relevância é notória e ter uma relação mais estreita com esta língua é 
de suma importância para a população brasileira.  
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Segundo o Instituto de Pesquisa Data Popular (2014, p. 7), há uma grande demanda de 
alunos interessados no aprender da língua inglesa, porém a falta de ensino e de patrimônio 
financeiro para cursos privados faz com que o mundo do trabalho tenha dificuldade em encontrar 
profissionais com proficiência na língua. Assim, é importante buscar novos métodos que auxiliem 
no ensino e aprendizado dessa língua. 

Os jogos, em geral, desde muito tempo, figuram como ótima ferramenta pedagógica para o 
ensino-aprendizagem. A utilização de jogos digitais em smartphones é recente, porém, já 
amplamente utilizada. Muitas crianças e adolescentes passam horas jogando. Para Prensky (2001) 
ter componentes de prazer e diversão inseridos nos processos de estudo é muito importante porque, 
com o aluno mais relaxado, geralmente há maior recepção e disposição para o aprendizado. Os 
jogos colocam o aluno no papel de tomador de decisão e o expõe a níveis crescentes de desafios 
para possibilitar a aprendizagem através da tentativa e erro (Mitchell; Savill-Smith, 2004 ).  

A utilização de ferramentas computacionais aliadas ao ensino por meio de jogos auxilia à 
aprendizagem e a memorização da língua inglesa. Segundo Gonçalves e Silva (2014, p. 50) “A 
tecnologia educacional está em plena expansão [...]. Nesse contexto, a tecnologia vem para somar 
com as metodologias de ensino eficientes que estão em funcionamento”. 

O objetivo deste artigo é apresentar o aplicativo para Smartphones: English Survival Game 
(ESG), na forma de jogo digital para a plataforma Android. Este projeto busca possibilitar aos seus 
usuários possíveis vivências em situações cotidianas, onde suas habilidades com o inglês sejam 
melhoradas, através do uso e prática de vocábulos que facilitem sua sobrevivência em um ambiente 
onde o idioma seja exigido. Este, será um jogo destinado às pessoas, como: viajantes, estudantes, 
empresários etc., que necessitem e queiram aprender ou melhorar seus conhecimentos com auxílio 
do smartphone. 

2. REF ERENCIAL  TEÓRICO

2.1 ANDROID 

O Android, baseado no Sistema Operacional (SO) Linux e atualmente desenvolvido pela 
empresa Google, é o SO mais usado do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários ativos em 2014.  
Por ter um software pronto e de código aberto, um baixo custo de personalização, tornou-se 
bastante popular entre programadores, entusiastas e entre as empresas que precisam atender 
requisitos para dispositivos das mais diversas tecnologias; conta com o serviço Google Play que 
possui mais de 1 milhão de aplicativos disponíveis para download.  

2.2 JOGOS EDUCACIONAIS 

Os jogos de vídeo games e computadores conquistaram um espaço importante na vida de 
crianças, jovens e adultos e hoje é um dos setores que mais cresce na indústria de mídia e 
entretenimento. Estudos recentes da consultoria Pricewaterhouse Coopers estimam que em 2008 o 
faturamento do mercado de jogos deverá superar o do setor de música, que sempre teve destaque 
econômico (Marketing Charts, 2008).  

Muitos jovens seduzidos pelos jogos digitais permanecem longos períodos totalmente 
empenhados nos desafios e fantasias destes artefatos de mídia, dando a impressão de que são 
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imunes a distrações e que nada é capaz de desconcentrá-los. Mas os jogos digitais costumam 
absorver muitas horas dos jogadores e consomem um tempo que poderia ser aproveitado em outras 
atividades, como o estudo, por exemplo. Por isso, tem aumentado o número de pesquisas que 
tentam encontrar formas de unir ensino e diversão com o desenvolvimento de jogos educacionais.  

Por proporcionarem práticas educacionais atrativas e inovadoras, onde o aluno tem a chance 
de aprender de forma mais ativa, dinâmica e motivadora, os jogos podem se tornar auxiliares 
importantes do processo de ensino e aprendizagem.  Mas para serem utilizados com fins 
educacionais os jogos precisam ter objetivos de aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdos 
das disciplinas aos usuários, ou então, promover o desenvolvimento de estratégias ou habilidades 
importantes para ampliar a capacidade cognitiva e intelectual dos alunos (Gros, 2003).   

3. RESULTADO S ALCANÇADOS/ESPERADOS  E DISCUSSÕES

Uma das primeiras fases do desenvolvimento do ESG foi a aplicação de questionários e 
pesquisas exploratórias a fim de descobrir o perfil do estudante do campus onde o ESG vem sido 
desenvolvido. Tais pesquisas servirão como item norteador para que haja um melhor entendimento 
das demandas do público alvo do aplicativo. No total, foram entrevistados 30 alunos do Curso 
Técnico Integrado em Informática, no período compreendido entre 07 a 08 de agosto de 2017. 

(a) Gráfico da importância da LI (b) Gráfico das dificuldades na LI (c) 
Figura 1. Alguns resultados da pesquisa quantitativos e qualitativos sobre jogos educacionais. 

No gráfico Figura1(a), a pergunta feita se o conhecimento da língua inglesa (LI) era 
importante em suas vidas. Os alunos precisavam justificar sua resposta. É perceptível que 100% dos 
entrevistados consideram importante ter um bom conhecimento do inglês. As principais 
justificativas foram: importância na área da informática; novas áreas profissionais utilizam o inglês 
como ferramenta de comunicação; mundo globalizado; possibilidade de intercâmbio; e viagens de 
lazer e trabalho. 

Quanto ao nível de dificuldade no inglês, representado pelo gráfico Figura 1(b), 56% dos 
entrevistados consideram ter dificuldade de entender o que é pronunciado, 24% responderam que 
sua maior dificuldade é em falar, 17% consideram ter maior dificuldade em escrever e 3% dizem ter 
dificuldade em tudo.  

Com relação ao aprendizado através de jogos digitais, perguntamos se eles aprendiam 
jogando, como mostra o gráfico Figura 1(c); 90% afirmaram que conseguiam aprender através do 
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jogo e como justificativa disseram que com a associação de áudio e legenda, com os tutoriais, e por 
serem dinâmicos e interativos facilitavam o aprendizado; os outros 10% foram de entrevistados que 
não jogavam ou que não conseguiam aprender através de jogos. 

Para que o jogo seja bem desenvolvido, os participantes do projeto estão estudando a 
plataforma onde o ESG será programado. O Android Studio é um ambiente de desenvolvimento 
integrado feito para a criação de aplicativos, com interface gráfica e comandos.  

A segunda fase do projeto é desenvolver protótipos que simulem situações onde o usuário 
venha a praticar a língua inglesa imerso e um jogo onde os acertos darão pontos e bonificações ao 
jogador. Uma concepção artística de como será o ESG é ilustrada abaixo na Figura 2. 

(a) Tela de apresentação (b) Tela de menu (c) Concepção artística do app

Figura 2. Telas do ESG. 

O ESG está sendo pensado para ser um jogo de habilidades, circuito e escolha; o jogador 
deverá escolher seu nível de conhecimento e ganhará um mapa inicial. Cada cenário será uma fase 
nova e a divisão será feita por assuntos e roteiros de uma viagem, por exemplo: saudações, cores, 
números, e aeroporto, táxi, restaurante etc. Quando o usuário concluir um assunto será 
desbloqueado bônus (vidas, dicas, um novo avatar, por exemplo) e ele mudará de cenário/fase 
também; tudo isso de uma forma dinâmica e interativa. 
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4. CONSIDERAÇ ÕES FINAIS

Conclui-se através desta pesquisa inicial que uma plataforma digital conseguiria ajudar, de 
forma significativa, na aprendizagem do idioma inglês, principalmente por ser esta uma ferramenta 
de fácil acessibilidade e alta disponibilidade para boa parte dos entrevistados. Além disso, a equipe 
deste projeto está colocando em prática as próximas etapas de execução, e em breve serão 
disponibilizadas as primeiras versões teste do aplicativo. 
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UM APLICATIVO PARA ADAPTAR IMAGENS EM PÁGINAS WEB PARA 
MELHORAR A ACESSIBILIDADE AOS DEFICIENTES VISUAIS 

RESUMO 

A Web é um importante recurso para o trabalho, 

entretenimento, serviços e comunicação. Mas 

nem todos os usuários possuem facilidade na 

utilização dos sites. Os usuários com deficiência 

visual ainda enfrentam muitas dificuldades no 

uso de serviços na web. Este trabalho apresenta 

um projeto de pesquisa em desenvolvimento, 

para conceber uma aplicação com o objetivo de 

adaptar imagens das páginas web incluindo 

descrições textuais, para melhorar a 

acessibilidade e compreensão dos deficientes 

visuais.

ABSTRACT 

The Web is an important resource for work, 

entertainment, services and communication. But 

not all users have ease in using the sites. Users 

with visual impairment still face many 

difficulties in using web services. This work 

presents a research project under development 

to design an application with the objective of 

adapting images of web pages including textual 

descriptions to improve the accessibility and 

comprehension of the visually impaired. 

1 INTRODUÇÃO 

Embora a Internet existisse anteriormente, apenas em 1989, com a invenção da world-wide-

web, tornou-se muito fácil de utilizar. Também o fato de serem criadas novas tecnologias para a 

transferência de informação e as primeiras experiências das interfaces gráficas permitiu a utilização 

da Web além das formas tradicionais da época, quando a utilização se baseava em uma interface 

textual. Após este marco, o crescimento e a popularização no uso da Web e seus serviços foram 

exponenciais.  

A Web surgiu com a proposta de ser aberta e acessível a todos, para que este objetivo fosse 

alcançado, deveria seguir diversos padrões e recomendações. Mas enquanto a Web trouxe alguns 

benefícios para muitas pessoas, por outro lado outras têm sido mantidas a margem ou off-line em 

muitos aspectos (GOGGIN & NEWELL, 2003).  

A utilização da Web tornou-se indispensável nos dias atuais, pois constitui uma fonte 

importante de conhecimento, entretenimento, comunicação e serviços. Através da utilização da 

Web, é possível ter mais agilidade e produtividade no trabalho diário e na busca do conhecimento.  

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade, tecnologia, sites, software, web. 

KEYWORDS:   accessibility ,  technology, sites, software, web. 
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Embora o avanço tecnológico deste importante recurso venha melhorando a sua utilização, 

percebe-se que a inclusão digital está distante de ser uma realidade.  

Neste aspecto, a possibilidade dos usuários deficientes terem independência na utilização de 

serviços e na comunicação é bastante desejável, visto que não é necessário sair de casa para emitir 

um boleto ou pagar uma conta, o que facilita a vida prática do deficiente, que muitas vezes depende 

de terceiros para acompanhá-lo. Mas percebe-se que, na prática nem sempre esta possibilidade se 

concretiza.  

O fato é que pessoas com necessidades especiais utilizam a Web e as tecnologias 

relacionadas em um nível inferior se comparadas com o resto da população. Esta estatística 

comprova que a inclusão digital ainda constitui uma utopia. Estudos realizados pelo governo dos 

Estados Unidos mostram que, apesar das leis que garantem necessidade de acessibilidade na Web, 

90% dos sites possuem grandes barreiras de acesso (LAZAR & JAEGER, 2011). 

Desta forma, uma grande parcela da população mundial não consegue consumir de forma 

produtiva os recursos disponíveis na Web. Entre estes usuários, destacam-se os deficientes visuais.  

As discussões a respeito da acessibilidade na Web iniciaram-se em 1997, mas percebe-se 

que faltam muitos avanços para que os deficientes visuais possam ter uma compreensão de tudo o 

que é apresentado nos sites e no conteúdo disponibilizado, pois os padrões ainda não são 

conhecidos em sua totalidade e consequentemente não são seguidos desde o início do 

desenvolvimento dos sites. (BAAZEEM & AL-KHALIFA, 2015) 

Diante deste contexto, observa-se que a utilização da Web para as pessoas que possuem 

necessidades especiais ainda constitui um grande desafio, nem sempre bem sucedido. Segundo os 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) (OMS, 2009), divulgados no ano de 2009, 314 

milhões de pessoas no mundo possuem deficiência visual. Destes, 45 milhões são cegos.  

Observando o Brasil, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), divulgados através do resultado do censo 2010, mostram que 35 milhões de brasileiros 

possuem algum tipo de deficiência, a maior parte destes com deficiência visual. Estes usuários 

constituem uma parcela da população que precisa ser considerada em suas necessidades e 

especificidades para ter uma maior qualidade no acesso à Web. 

De forma geral, os sites apresentam uma grande carga de elementos visuais (vídeos, 

imagens, cores, animações e desenhos). Desta forma, existe uma grande parcela de elementos que o 

leitor de tela não consegue ler em sua totalidade. Estes elementos possuem características que não 

conseguem ser interpretados pelo software leitor de tela de forma detalhada. (SEMAAN et al., 

2013) 

Na maior parte das vezes, isto acontece porque a leitura realizada pelo software leitor de tela 

tem como base os elementos sintáticos. Que são os elementos da linguagem de marcação (tags) 

utilizados na construção da página web. Desta forma uma grande parcela de informações não é lida 

por estes softwares. Mas como são apresentadas por estes elementos não textuais, fazem parte do 

conteúdo da página e os deficientes visuais não conseguem perceber devido às suas limitações.  

Os deficientes visuais acessam os sites na Web através de software leitor de tela, tais como 

JAWS (JAWS, 2009), NVDA (NVDA, 2009), SuperNova (SUPERNOVA, 2009) e Window-Eyes 

(WINDOW-EYES, 2009). Os leitores de tela fazem a leitura de toda a página web gerando um 

áudio referente aos elementos que a página contém. 

Neste sentido, este projeto de pesquisa está em desenvolvimento e tem como principal 

objetivo criar um aplicativo para adaptar as páginas web, tornando-as mais compreensíveis para os 

deficientes visuais. A principal adaptação proposta consiste em incluir descrições textuais nas 
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imagens disponibilizadas nas páginas web, melhorando a acessibilidade aos deficientes visuais na 

web. 

Os objetivos específicos deste projeto são: 

- Aprofundar a pesquisa sobre as dificuldades enfrentadas por deficientes visuais na

utilização da Web; 

- Aprofundar a pesquisa sobre padrões de acessibilidade para web;

- Desenvolvimento de um aplicativo para adaptar a página web, tornando-a mais acessível

para deficientes visuais. O aplicativo tem como objetivo buscar descrições equivalentes a cada 

imagem disponibilizada na página web e incluir estas descrições na página web, tornando as 

imagens mais compreensíveis aos deficientes visuais; 

- Promover a discussão do tema acessibilidade e sobre como as tecnologias podem ser

utilizadas no sentido de contribuir com a qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais; 

- Divulgar os padrões de acessibilidade para web;

A principal meta do projeto consiste no desenvolvimento de um software livre que consiste 

em uma tecnologia assistiva para auxiliar aos deficientes visuais a compreender melhor os 

conteúdos disponibilizados nas páginas web. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa principal une os conceitos de adaptação de páginas web e acessibilidade com o 

objetivo de potencializar a utilização da Web pelos deficientes visuais.  

A etapa inicial deste trabalho será o levantamento de informações, onde foram identificadas 

as dificuldades que os usuários deficientes visuais possuem na utilização da Web.  

Posteriormente, será realizado o aprofundamento bibliográfico, após esta etapa, serão 

implementados os serviços com o objetivo de desenvolver o software proposto. A etapa posterior à 

implementação destes serviços é a validação das adaptações realizadas nos sites para medir as 

melhorias que foram obtidas para os usuários deficientes visuais. 

A abordagem é indutiva, pois a partir da análise dos dados obtidos nos questionários e da 

avaliação das pesquisas realizadas é que a aplicação será construída. 

Como estratégia de validação, o software será utilizado por deficientes visuais para avaliar 

as adaptações realizadas. 

Neste aspecto, a união dos conceitos de adaptação e acessibilidade é fundamental para esta 

proposta, que possui como objetivo principal responder a seguinte pergunta: “Como adaptar e 

apresentar os conteúdos disponibilizados em imagens nos sites na Web de forma a que os 

deficientes visuais possam ter uma melhor compreensão desses conteúdos?”. 

A natureza da investigação é estudo exploratório e a estratégia de investigação é estudo de 

caso. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os principais resultados esperados para o projeto são: 

 Incentivar a discussão sobre acessibilidade em fóruns e eventos; 

 Divulgar padrões sobre acessibilidade aos desenvolvedores web; 

 Desenvolver um software livre, para a adaptação de páginas web. Neste sentido, o principal 

resultado esperado é que as imagens das páginas sejam substituídas por uma descrição 

textual equivalente. De forma que a compreensão do conteúdo seja mais acessível para os 

deficientes visuais;  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal da aplicação a ser desenvolvida neste projeto é executar 

automaticamente adaptações em páginas da web. A principal adaptação consiste em incluir nas 

páginas web as descrições textuais para as imagens disponibilizadas nos sites. 

A página resultante é enriquecida semanticamente com descrições adicionais a respeito das 

imagens disponibilizadas nos sites. Em seguida, a página adaptada é finalmente entregue ao 

usuário. É importante notar que este processo de adaptação está de acordo com as recomendações 

do W3C (W3C, 2009). 

Apesar de este trabalho ser um projeto de pesquisa em andamento, destaca-se a sua 

viabilidade e relevância, especialmente na construção de ferramentas de acessibilidade 

automatizada na Web. 
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PROLOGIC: SOFTWARE DE MEDIAÇÃO PARA O ENSINO DA LÓGICA 
DE PROGRAMAÇÃO 

SILVA, I. R.1; MORAIS, J. M.²; e COSTA, C. M.3 

1,3 IFRN – Campus Ipanguaçu; 2 FACESA – Assú 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Este trabalho tem como ponto de partida a 

discussão sobre o processo de ensino-

aprendizagem da Informática, apresentando 

dados sobre as dificuldades de aprendizagem na 

área da lógica de programação. Com base nessas 

premissas, o objetivo deste trabalho é o 

desenvolvimento de um software educativo para 

auxiliar no processo ensino-aprendizagem da 

lógica computacional com ênfase na lógica de 

programação. 

ABSTRACT 

This work emphasizes the teaching-learning 

process of informatics, bring data about learning 

difficulties programming logic area. Based on 

this premise, the aim of this work is the 

development of educational software to assist in 

the teaching-learning process of computational 

logic emphasizing the programming logic. 

1 INTRODUÇÃO 

A proposta de desenvolver um software educativo nasce a partir do desejo de contribuir com o ensino 

da Lógica de Programação, uma vez que, essa é uma disciplina que está presente na grade curricular 

de diversos cursos voltados a TI – Tecnologia da Informação, podendo ser conhecida por outros 

nomes, dependendo da instituição de ensino e do curso, e apresenta altos índices de reprovação ou 

trancamento. 

Por outro lado, com o avanço tecnológico e a popularização de celulares e computadores, 

torna-se cada vez maior o número de jovens que se utilizam de games como forma de entretenimento, 

por isso, é comum atribuir-lhes determinada responsabilidade por eventuais desinteresses no estudo 

dos assuntos da escola, uma vez que, para os jovens, é muito mais atrativo passar horas jogando do 

que estudando. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Informática, Programação, Software Educacional. 

KEYWORDS: Education, Computer Science, Programming, Educational Software. 
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Dessa forma, este trabalho tem como ponto de partida, a discussão sobre o processo de ensino-

aprendizagem da Informática, apresentando dados sobre as dificuldades de aprendizagem, com ênfase 

na lógica de programação e o desenvolvimento de um software educativo que auxilie no processo de 

ensino da lógica de progragamação. Inicialmente, chamaremos o software de ProLogic. 

2 METODOLOGIA 

O primeiro passo para a realização deste trabalho consiste na investigação bibliográfica, 

pautada na leitura de trabalhos que tratam do processo de ensino-aprendizagem, sobre a importância 

dos softwares educacionais neste, e sobre as dificuldades de aprendizagem nas disciplinas exatas, em 

específico, nas disciplinas voltadas a lógica computacional. 

Em seguida, realizar-se-á a análise de softwares educativos voltados ao ensino da lógica de 

programação já existentes, a fim de identificar suas metodologias, e através de uma reflexão crítica, 

abordar suas vantagens e desvantagens comparando-as ao objetivo deste trabalho. 

Após as investigações bibliográficas e tecnológicas, serão construídos questionários com 

perguntas abertas e semiabertas que serão aplicados a alunos do IFRN – Campus Ipanguaçu da 

modalidade de ensino Técnico-Integrado do curso de Informática, para identificação das principais 

dificuldades na área de lógica de programação. 

Com base nos dados obtidos, o estudo será direcionado a escolha de requisitos e especificação 

da arquitetura do software a ser construído. Em seguida, o software será construído com o auxílio dos 

frameworks selecionados para melhor atenderem aos objetivos do software. 

Para validação da proposta deste trabalho serão realizados experimentos em sala de aula. 

Propõe-se dois grupos de alunos que cursem o mesma série de Ensino Médio e o curso Técnico-

Integrado de Informática no IFRN. Em seguida, realizar-se-á um teste de conhecimentos de lógica, o 

mesmo teste para os dois grupos, feito isso, os grupos terão a mesma aula de algum conteúdo de 

lógica, enquanto um grupo realizará atividade convencional, outro grupo utilizará o software 

proposto. Por último, realizar-se-á um novo teste para verificar, em termos do processo ensino-

aprendizagem, qual dos grupos se desenvolveu melhor. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, são apresentados alguns dados sobre reprovações ou trancamentos em disciplinas de lógica 

de programação e a proposta pedagógica do ProLogic. 

3.1 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Informática na forma 

Integrada, presencial de 2012 (PPC), PEOO tem como objetivos: (i) Implementar algoritmos; (ii) 

Utilizar vetores, matrizes e registros em programas computacionais; (iii) Desenvolver bibliotecas e 

funções; (iv) Implementar aplicações em ambiente gráfico; (v) Aplicar os conceitos básicos de 

orientação a objetos; (vi) Conhecer as coleções de objetos; (vii) Desenvolver aplicações usando a 

linguagem de suporte ao Paradigma Orientado a Objetos; e, (viii) Desenvolver aplicações com 

interfaces gráficas com o usuário e armazenamento persistente. 

Segundo Santos e Costa (2006) apud Bosse e Gerosa (2014), os alunos sentem uma grande 

dificuldade em entender os conceitos de programação, levando a reprovações ou trancamentos na 

disciplina e até desistência dos cursos de TI – Tecnologia da Informação. O gráfico 1 traz o percentual 
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de aprovações e reprovações/trancamentos de disciplinas do primeiro semestre em um dos campi de 

São Paulo. 

Gráfico 1 – Percentual de aprovações e reprovações/trancamentos por disciplina de primeiro semestre de curso da 
área de computação de um dos campi de São Paulo capital 

Fonte: Bosse e Gerosa - Reprovações e Trancamentos nas Disciplinas de Introdução à Programação da Universidade 

de São Paulo: Um Estudo Preliminar (2014).  

3.2 PROPOSTA PEDAGÓGICA - PROLOGIC 

Os softwares educacionais e os games como instrumentos de mediação podem tanto auxiliar, quanto 

tornarem-se instrumentos mediadores no processo de ensino-aprendizagem, abrindo espaço para uma 

aprendizagem criativa e prazerosa. Além disso, “a manipulação de brinquedos ativa a esfera cognitiva 

e motiva ações imaginárias, permitindo [...] desenvolver e dirigir seu comportamento pelo significado 

dessa situação” Vygotsky (1998). 

Sendo assim, valorizar os softwares e os jogos digitais como instrumentos de mediação, é 

compreender que, ao criar uma realidade virtual, cria-se outros contextos para pensar e agir.  

O projeto ProLogic tem a intenção de facilitar a compreensão da lógica de programação, 

incentivando que os alunos sejam agentes de sua própria aprendizagem e possam exercitar seu 

raciocícinio através de desafios que deverão ficar mais complexos a cada acerto, assim, introduzindo, 

gradativamente a lógica de programação. Além disso, haverá um personagem que conversará com o 

usuário explicando-o sobre o que ele está aprendendo. A figura 1 a seguir traz como exemplo 

ilustrativo um exercício que poderá ser explorado pelo ProLogic para ensinar sobre variáveis. Na 

imagem, mostra-se a variável a  de tipo inteiro que recebe o valor 1, em baixo, o usuário deve digitar 

o resultado da operação a + 3.
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Figura 1: Imagem ilustrativa de exercício de variáveis 

Fonte: arquivo pessoal 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se que o problema de reprovações em disciplinas relacionadas a programação é 

real e que os softwares educativos podem estimular o desenvolvimento da aprendizagem, e valorizá-

los, em especial, os games, como instrumentos de mediação, é compreender que, ao criar uma 

realidade virtual, cria-se outros contextos para pensar e agir.  

O próximo passo para a realização deste trabalho é, trazer a pesquisa para um contexto mais 

próximo da nossa realidade, buscando dados do IFRN – Campus Ipanguaçu, e avançar no 

desenvolvimento das demais etapas do trabalho para o desenvolvimento do ProLogic. 
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GESTAÇÃO SAÚDE APP: UM APLICATIVO PARA AUXÍLIO MATERNO 

NASCIMENTO, L. C. C.1; TERTULIANO JUNIOR, I.2; MARINHO, E. S.3 e GALVÃO, A. K. L.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Canguaretama 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A tecnologia traz praticidade e mobilidade para 
aqueles que a utilizam. O uso de aplicativos em 
dispositivos móveis se tornou algo cotidiano. 
Pegando carona nesta demanda, o software Gestação 
Saúde App foi criado para auxiliar mulheres no seu 
período gestacional e pós-parto com dicas, 

curiosidades sobre gravidez, além de fornecer uma 
ponte entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e as 
mamães. Esta conexão será estabelecida através de 
alertas sobre: vacinas, consultas e outras 
informações necessárias para melhorar a qualidade 
de vida deste período tão importante. 

ABSTRACT 

Technology brings practicality and mobility to those 
who use it. The use of applications on mobile devices 
has become common. Taking advantage of this 
demand, Gestação Saúde App software was created to 
assist women in their gestational and postpartum 
period with tips, curiosities about pregnancy, and 

provide a bridge between the Unified Health System 
(In Portuguese: Sistema Único de Saúde-SUS) and the 
moms. This connection will be established through 
alerts on: vaccinations, consultations and other 
information needed to improve the quality of life of 
this important period. 

1 INTRODUÇÃO 

A gravidez é um período composto por várias etapas. Desde a fecundação até o parto 
acontecem transformações incríveis. Durante a gestação, a mulher passa por várias mudanças a fim 
de comportar o bebê crescendo em seu útero. Dentre as alterações fisiológicas sofridas pela mulher 
estão o aumento do volume total sanguíneo e o aumento de tamanho dos órgãos reprodutivos. 

O Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) salienta a importância do pré-
natal e incentiva que todas as mães busquem o atendimento gratuito no SUS (Sistema Único de 
Saúde). O pré-natal deve ter início no primeiro trimestre, assim que se descobre a gravidez. A partir 
dos exames realizados no pré-natal, é possível descobrir, identificar e reduzir diversos problemas de 
saúde que atingem tanto a mãe, como o filho. Quando há algum problema, a detecção precoce 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo para Android, gestação, saúde. 

KEYWORDS: Android application, pregnancy, health. 
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também auxilia o acompanhamento e tratamento, aumentando as chances de cura da doença, 
melhorando a assistência do parto. 

Como em todo o Brasil, o SUS também atua em diversos municípios do RN. No entanto, a 
ligação entre o SUS e a população ainda permanece distante, na medida em que a comunicação se 
dá por meios como televisão, rádio e telefone. Hoje, as Tecnologias de Informação (TI) utilizadas 
em dispositivos móveis, são bem mais acessíveis e rápidas à população, porém pouco utilizadas por 
sistemas públicos como o SUS.  

O IFRN oferta o Curso Técnico Integrado em Informática e forma alunos capacitados para 
desenvolver projetos na área de TI. A utilização de TIs na sociedade, tanto para fins comerciais 
quanto para questões de lazer e melhoria na qualidade de vida é um processo que tomou conta do 
presente. Logo, aplicar TIs para auxiliar as futuras mamães é uma tarefa social necessária e que 
pode ser realizada por alunos desta área. 

Tendo em vista unir os benefícios que os smartphones (dispositivos móveis ‘inteligentes’) 
podem trazer, com a necessidade de um meio mais eficiente de comunicação com as, o Gestação 
Saúde App (GS App) tem como objetivo desenvolver um aplicativo que auxilia gestantes antes, 
durante e depois do parto com diversas informações úteis que facilitem o gerenciamento do seu pré-
natal através de uma plataforma simples e intuitiva que será atualizada com informações diretas do 
SUS. O GS App irá apresentará aos seus usuários dicas, curiosidades e informações sobre a criança 
e a gestante, lembretes, agenda de consultas e vacinas, e ainda funcionará como uma ponte entre 
informações do SUS e as mamães. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PRÉ-NATAL 

O pré-natal teve início no século XX com o intuito de diminuir a mortalidade materna e 
infantil (PORTAL BRASIL, 2015). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para 
ser considerado morte materna a mulher deve vir a óbito durante a gestação ou até quarenta e dois 
dias após o nascimento do bebê, decorrente de problemas obstétricos ou por complicações no parto. 
Segundo os dados da OMS, no ano de 2015 o Brasil reduziu a mortalidade infantil em 20% e a 
mortalidade materna em 43% em relação à média mundial de 1990 a 2013 (PORTAL BRASIL, 
2014, 2015). Para Paulo Bonilha, coordenador de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde, esses feitos foram obtidos por uma combinação de fatores, dentre eles o 
aumento do pré-natal (PORTAL BRASIL, 2015). 

Porém, mesmo com uma diminuição da mortalidade materna e infantil, o Brasil ainda está 
longe de um bom resultado, se comparado com os países de primeiro mundo (FRANCISCO, W. C. 
2017). Levando em consideração esse aspecto, os cuidados com o pré-natal para preservar a saúde 
da mãe e do bebê devem ser iniciados precocemente, acompanhados por especialistas, a fim de 
prevenir, identificar e corrigir as intercorrências maternas fetais, e também instruir a gestante 
quanto à gravidez, parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido (NETO et al. 2008, p. 596). 

Além disso, para que um pré-natal tenha seus resultados alcançados, a gestante precisa ser 
motivada a manter o seu acompanhamento pré-natal regular e constante (VASQUES, 2006, p. 01), e 
durante esse acompanhamento, a gestante deve receber informações sobre cuidados importantes, 
como por exemplo: aleitamento materno, alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, 
realização de consultas e exames para identificar problemas que podem prejudicar a gravidez e a 
formação do bebê como hipertensão, anemia, infecção urinária e doenças como AIDS e a sífilis. 
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2.2 USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Com um aumento considerável do uso de dispositivos móveis e a rapidez com que esse 
mercado vem se expandido, a previsão segundo o estudo da Visual Networking Index – Global 
Mobile Data Traffic Forecast é que nos próximos cinco anos, haja mais pessoas com telefones 
celulares (5,5 bilhões) do que com eletricidade (5,3 bilhões), água encanada (3,5 bilhões) e carros 
(2,8 bilhões) (REVISTA VEJA, 2016).  O Brasil já apresentou números significativos a respeito do 
crescimento da utilização de dispositivos móveis. O país tem a 5ª maior rede de usuários de 
smartphones do mundo, com 89,5 milhões de conexões segundo o relatório da associação GSMA, 
Global System for Mobile Communications (JORNAL ELPAIS, 2015). 

O Android, sistema operacional do Google para dispositivos móveis baseado no Linux, 
contendo loja virtual Google Play com aplicativos e jogos, tanto gratuitos quanto pagos, vem 
dominando esse mercado, além de possuir várias vantagens como a integração com os serviços do 
Google como: Gmail, Youtube, Google Maps, entre outros.  

Além disso, por ter seu código aberto, vários fabricantes tem a autonomia para desenvolver 
sua interface e personalizar. Assim, ao contrário dos outros, o Android é diferente e varia dentro das 
versões dos fabricantes possuindo várias fragmentações do sistema, permitindo encontrar no 
mercado mundial alternâncias de equipamentos com suas aplicações, como TVs, dispositivos 
vestíveis (óculos, relógios) contribuindo para sua popularização. 

3 DESENVOLVIMENTO DO GESTAÇÃO SAÚDE APP 

Após pesquisas para gestação de conteúdo alvo do GS App através de livros, artigos, 
documentos e reuniões que estão sendo realizadas semanalmente com os envolvidos no projeto e a 
escolha da plataforma mobile, Android, que é um dos sistemas mais difundido no mundo mobile e 
bastante conhecido por ser baseado no núcleo do Linux (TECHTUDO, 2015), o aplicativo 
posteriormente será desenvolvido para outras plataformas, além disso está sendo criado um 
protótipo no IDE (Integrated Development Environment) do Andoid Studio que é um ambiente de 
desenvolvimento integrado que auxilia os criadores no desenvolvimento de seu projeto, utilizando 
Java, uma linguagem orientada a objetos e o SDK (Software Development Kit) do Android que é 
um pacote com várias ferramentas utilizadas pelo ambiente de desenvolvimento integrado e pelos 
desenvolvedores Android. 

Neste processo para a criação do protótipo a equipe desenvolveu rascunhos digitais, no site 
Fábrica de Aplicativos (FABRICA DE APLICATIVOS, 2017), software onde é possível fazer um 
design de aplicativo e emulá-lo. Na Figura 1, são mostrados os protótipos digitais do GS App. Em 
(a) é exibido a tela de apresentação do aplicativo, em (b) uma tela de login que permite autenticação
do usuário, em (c) um menu lateral com algumas funcionalidades e em (d) o menu principal.

4 ULTILIZAÇÃO DO SOFTWARE 

Entre os recursos oferecidos pelo aplicativo está uma área com dicas sobre alimentação, 
cuidados e curiosidades. Fazendo parte da equipe, há um médico e uma enfermeira que auxilia a 
gerência de conteúdo do aplicativo. Na parte sobre a evolução do bebê, haverá fotos e vídeos em 
três dimensões e informações sobre as fases do desenvolvimento tanto da mãe, quanto do filho em 
formação. Já no módulo agenda, haverá um calendário de vacinação onde ambos poderão fazer 
anotações e marcar datas importantes. 

O GS App também terá uma parte dedicada a emergência com números de telefone 
importantes caso aconteça alguma coisa, durante a gestação. Neste módulo, haverá desde dicas de 
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primeiros socorros até a possibilidade do aplicativo abrir mensageiros, como WhatsApp para enviar 
mensagem predefinida antes. Caso os usuários estejam sem uma conexão com a internet o 
aplicativo irá redirecionar ele para fazer um telefonema ou envio de SMS, que será enviado para 
uma pessoa de confiança previamente cadastrada. 

Com a intenção de obter uma interação entre os usuários, uma das partes do aplicativo irá 
oferecer um bate papo para as mamães trocarem informações, contarem experiências e poderão 
postar suas fotos diretamente nas redes sociais, como, Facebook e Instagram. Além disso, também 
terá uma seção de mapas o qual poderá indicar hospitais, maternidades e hospitais gerais próximos 
para o usuário. 

(a) Tela de apresentação (b) Tela de Login (c) Menu lateral (d) Menu

Figura 1. Telas do Gestação Saúde App 

5 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Como resultados até agora, apesar de ser um trabalho em um estágio muito inicial, no dia 26 
de maio de 2017 este trabalho foi apresentado oralmente no auditório no campus São Gonçalo do 
Amarante na I Mostra Técnica. O trabalho teve como principal objetivo mostrar o conceito do 
aplicativo, as principais ideias e a proposta social que o aplicativo tem. Atualmente o grupo 
desenvolvedor está estudando a plataforma e o ambiente de desenvolvimento do Android Studio, 
que além de ser um editor de código, possui ferramentas avançadas de desenvolvimento. 

6    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este projeto, espera-se que as versões implementadas possam ajudar as futuras 
mamães provendo mais conforto e segurança com informações, notificações e lembretes durante o 
pré e pós-natal. O desenvolvimento do aplicativo também contribui na formação dos alunos na área 
de informática, os inclui na área da pesquisa e inovação, apresentando-os técnicas de pesquisa e de 
escrita de documentos formais para submissão em eventos relacionados a área. 
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MOLECULAR CASE: UM ESTUDO DE CASO COMPARATIVO DE 
PERFORMANCE EM ALGORITMOS 

RESUMO 

As tecnologias vêm evoluindo constantemente e 
a computação tem papel fundamental para as 
inovações serem elaboradas. Em muitas 
aplicações o tempo de execução computacional é 
um fator primordial. Em função disso, o projeto 
consiste em um estudo de caso utilizando dados 
moleculares para comparar o tempo de execução 

de algoritmos alternativos através da alteração 
dos modos de armazenamento e acesso aos 
dados, variando a quantidade de moléculas de 
entrada. Para isso, o trabalho foi dividido em 
quatro etapas: planejamento, execução, análise e 
documentação de resultados.

ABSTRACT 

The technologies have been constantly evolving 
and the computing has a fundamental role for 
innovations to be elaborated. In many 
applications, computational execution time is a 
prime factor. Therefore, this project consists of a 
case study using molecular data to compare the 

execution time of alternative algorithms by 
changing the modes of storage and access to the 
data, varying the amount of input molecules. For 
this, the work was divided in four stages: 
planning, execution, analysis and documentation 
of results.

1 INTRODUÇÃO 

As tecnologias vêm evoluindo constantemente e permitindo o desenvolvimento de 
ferramentas cada vez mais robustas, idealizadas para fornecer suporte as mais diversas áreas de 
conhecimento, o que permite poupar tempo e alcançar resultados promissores seja nas mais simples 
atividades do cotidiano, na automação de complexos processos de negócio ou para apoiar 
significativas tarefas de linhas de pesquisa e inovação. 

Para trabalhar no desenvolvimento dessas ferramentas, muitas vezes é necessário um esforço 
multidisciplinar, ou seja, muitas áreas de conhecimento são envolvidas para alcançar o propósito 
pretendido. Isso também ocorre no trabalho proposto que apesar de apresentar um enfoque 
computacional, envolve outras áreas, tais como: matemática e biologia. Nesse contexto, a computação 
e seus algoritmos são fundamentais para o desenvolvimento das ferramentas e os detalhes de 
implementação podem ser determinantes na eficiência dos resultados obtidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Estruturas, Moléculas, Algoritmos, Desempenho, Cálculos. 

KEYWORDS:  Structures, Molecules, Algorithms, Performance, Calculations 
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Com diversas aplicações para a manipulação de dados, o programador pode muitas vezes ficar 
com dúvidas para escolher os melhores recursos computacionais, e com o amplo acréscimo dessas 
informações, o processador requer um tempo maior para que conclua a execução do código, e isso 
não é interessante, pois queremos programas rápidos e eficientes. Pensando nisso, este projeto busca 
mostrar como as variações de implementação de um algoritmo e a variação da quantidade de arquivos 
de entrada afetam o tempo de execução computacional. Sabendo que quanto maior a quantidade de 
arquivos de entrada maior será o esforço de processamento da máquina. Dessa forma, desvendando 
qual método terá um menor tempo para executar, ou seja, iremos obter um comparativo do 
desempenho de algoritmos para resolução de um determinado problema, ao variar os modos de 
armazenamento e acesso aos dados e a quantidade de dados de entrada, considerando as linguagens 
de programação Python e Java através da realização de experimentos que utilizem dados moleculares. 

Com isso, iremos fornecer os resultados que convenham de subsídios para outros 
pesquisadores tomarem decisões mais fundamentadas quando precisarem eleger uma determinada 
estruturas de dados que tenha um melhor rendimento. Desse modo, facilitará e agilizará o trabalho, 
melhorando o desenvolvimento do seu algoritmo.  

2 METODOLOGIA 

Como já citado anteriormente, utilizou-se para a condução do projeto, inicialmente, a 
linguagem de programação Python, por ela ter destaque, apresentando vantagens, tais como: a 
diversidade de bibliotecas e códigos disponíveis, fortes experiências e grande expressividade. 
(MEYEROVICH E RABKIN, 2013), e posteriormente utilizou-se Java, uma linguagem de bastante 
renome no ramo computacional. Para o desenvolver do projeto foram definidas quatro etapas, tais 
como: planejamento, execução, análise e documentação dos resultados. 

Foram planejadas atividades que incluíram o estudo inicial necessário a realização do projeto, 
com as linguagens propostas a serem implementadas, Java e Python (CHIEH-AN LO, 2015). A 
princípio finalizou-se os códigos programados em Python, e estão 
sendo implementados algoritmos utilizando a linguagem de programação Java. Esses 
algoritmos utilizam o posicionamento tridimensional dos átomos que compõe cada 
uma das moléculas de entrada, isto é, a posição dos átomos que estão situados em um plano cartesiano 
nos eixos x, y e z. As informações de cada molécula de entrada estão disponíveis em um arquivo com 
extensão .mol. Como por exemplo, se executarmos o algoritmo com 5 moléculas serão utilizados 5 
arquivos de entrada, sendo um para cada molécula. 

O algoritmo realiza cálculos que resultam em uma matriz de saída com linha e coluna. Nela 
são armazenadas as distâncias entre os átomos de cada molécula que temos, ou seja, em cada posição 
(linha/coluna) da matriz de saída é armazenada a distância entre um átomo de uma molécula em 
relação ao átomo de outra molécula. É válido mencionar o caso da diagonal destacada na tabela 1, na 
qual o valor será zero, pois nesse caso não haverá distância já que se trata de uma comparação de um 
átomo de uma molécula com ele mesmo. 

Mol_1_átomo_1 Mol_1_átomo_2 Mol_1_átomo_3

Mol_1_átomo_1 0

Mol_1_átomo_2 0

Mol_1_átomo_3 0
Tabela 1 – Exemplo da matriz de saída 
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Para calcular a distância entre os átomos foi utilizada a fórmula da distância euclidiana 
tridimensional mostrada a seguir: 

D = √ (Δx) ² + (Δy) ² + (Δz) ²

Este algoritmo está sendo implementado com diferentes versões, utilizando em cada uma 
das três formas diferentes de armazenamento para processar os dados de entrada. Essas variações no 
algoritmo objetivam permitir a verificação do tempo que cada versão do algoritmo leva para 
ser executada.  

Em Python, a primeira versão do algoritmo utiliza como entrada diretamente os valores 
contidos nos arquivos, considerando que cada molécula possui um arquivo correspondente contendo 
dentre outras informações, o posicionamento dos átomos que a compõe. Na segunda versão, os dados 
dos arquivos serão lidos e armazenados em listas, a partir das quais serão processados. Finalmente, 
na terceira versão, os dados dos arquivos serão lidos e armazenados em um dicionário. Em Java, a 
primeira versão (já realizada) também utiliza como entrada os valores contidos nos arquivos. A 
segunda e última recebe as posições dos átomos em um ArrayList que tem função similar as listas em 
Python. Desse modo, poderemos identificar como as variações de utilização dessas estruturas no 
algoritmo irão refletir na execução, e a partir de então extrair conclusões sobre melhores formas de 
implementação desse algoritmo e outros similares. 

O tempo gasto na execução de cada um dos experimentos está sendo salvo em um arquivo 
externo, figura 1. Serão executadas as três versões do algoritmo, em Python, com diferentes 
quantidades de entradas, assim como as duas versões em Java.  Serão executados 7 testes que irão 
variar em relação a quantidades de moléculas de entrada que seguem a seguinte ordem: 5, 10, 25, 50, 
75, 100, 125. Isso significa que, em Python, foram realizados 21 experimentos, já em Java, estão 
sendo executados 14 experimentos, 7 testes executados com cada uma das 2 versões dos algoritmos 
mencionadas acima.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na etapa de execução estão sendo implementados os algoritmos em questão. Na fase atual foi 
finalizada a primeira versão do algoritmo em Java, em Python foram todas concluídas. A figura 1 
ilustra os tempos de execução obtidos utilizando as estruturas para as diferentes quantidades de 
moléculas de entrada. 

E para darmos continuidade ao projeto, iremos implementar os algoritmos com a segunda 
estrutura da linguagem Java, em ArrayList, para que consigamos analisar os resultados. 
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Figura 1 – Tabela com os tempos de execução 

Em seguida, na figura 2 é possível visualizar um recorte da matriz de saída contendo os valores 
das distâncias entre os átomos das moléculas. Podemos perceber na linha/coluna, a distância expressa 
entre cada átomo em relação ao outro, mostrando a molécula correspondente, e isso acontece com 
moléculas diferentes em toda a extensão do arquivo de saída. 

Figura 2 – Recorte da matriz de saída 

Como vimos na figura 1, em relação ao tempo, é notório que cresce consideravelmente a 
medida em que as quantidades de moléculas vão aumentando, já que os cálculos de distância entre os 
átomos estão sendo realizados diversas vezes, forçando o processamento do computador para 
conseguirmos a obtenção dos resultados. E nossa principal comparação estará nessa tabela, onde o 
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tempo correspondente entre a quantidade de moléculas mostrará qual estrutura será a de melhor 
aproveitamento, tanto para nós, quanto para outros pesquisadores.  

Podemos visualizar também, que o método de maior rapidez, em todos os testes até o 
momento, foi armazenando os dados em lista com a linguagem Python.  

É válido citar ainda, que ao utilizar o total de 125 moléculas, foi gerado um arquivo (matriz 
de saída) bastante extenso com 173,2 megabytes de tamanho em apenas 106,3148 segundos, tudo isso 
mostra o quão a computação está avançando cada vez mais rápida, o quanto ela se faz importante e 
essencial para as inovações.  

Por fim, espera-se que o projeto tenha uma repercussão significativa no meio acadêmico, 
fornecendo como resultados análises relevantes que possam contribuir com outros trabalhos de 
pesquisa. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto está sendo desenvolvido como foi planejado, alcançando os objetivos estabelecidos 
inicialmente de tal forma que estamos obtendo êxito nos resultados. Ao término das etapas de 
implementação, iremos enfim, analisar e extrair nossas conclusões sobre as variações das estruturas, 
e a tabela com os tempos de execução irá auxiliar na identificação disso, fazendo com que possamos 
ter um embasamento para conseguirmos concretizar e mostrar os melhores métodos para utilizar em 
um algoritmo que necessite o acesso a dados. 
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SIFORME: SISTEMA ONLINE GERENCIADOR DE FORMATURA 

RESUMO 

O presente trabalho aborda o processo de 
desenvolvimento de um Sistema Online 
Gerenciador de Formatura, o SiForme. O 
público-alvo do projeto são os estudantes, 
formandos, que buscam a arrecadação de 
fundos por meio da comercialização de itens 
e serviços. A aplicação possui páginas 

elaboradas de acordo com as permissões dos 
usuários e requisitos previamente pensados 
para atender as necessidades de turmas 
concluintes.  O SiForme está em sua 
primeira versão, entretanto, continua em 
desenvolvimento. 

ABSTRACT 

This work addresses the process of 
development of an Online Management 
System of Graduation, the SiForme. The 
target audience of the project are students, 
trainees, who seek the collection of 
resources through the sale of items and 

services. The application has pages designed 
according to the permissions of the users and 
requirements previously thought to meet the 
needs of graduating classes. The SiForme is 
in its first version, however, it can already be 
analyzed as a complete online system. 

1 INTRODUÇÃO 
A conclusão do curso certamente é a celebração do estudante de uma grande 

conquista. A cerimônia de formatura é um dos mais belos momentos da jornada. Com ela se 
compartilha a alegria com os entes mais queridos, assim como, expressa o reconhecimento 
para aqueles que, de alguma forma, contribuíram para essa vitória. 

Nos últimos anos, com a expansão das universidades e dos cursos de graduação, no 
Brasil, segundo a Associação Brasileira de Empresas e Eventos (2015), cresceu a quantidade 
de formaturas. Por consequência, aumenta a necessidade de organização de tal evento e das 
questões relacionadas a ele, como a resolução de problemas relacionados a comunicação 
entre os formandos e a comissão, controle da situação financeira e otimização de tempo. 

Assim, o desenvolvimento de um sistema que auxilie os estudantes na administração 
da formatura é relevante, principalmente, se oferece controle e transparência. O público-alvo 
de tal projeto são os formandos em geral e a comissão que gerencia todos os processos de 
organização. 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema WEB que gerencie as 
atividades e informações das turmas concluintes. Os objetivos específicos estão descritos a 
seguir: 

• Auxiliar a comissão na identificação de pendências;

PALAVRAS-CHAVE: Sistema, Gerenciamento, Formatura. 

KEYWORDS:  System, Management, Graduation. 
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• Oferecer transparência de dados para os formandos;
• Calcular valores arrecadados;
• Diminuir o desperdício de papéis;
• Oferecer uma interface simples e autoexplicativa.

A partir do conhecimento do problema e da proposta dos objetivos para o 
desenvolvimento de um sistema online gerenciador de formaturas, o SiForme, são esperados 
os seguintes resultados: facilitar a organização de formaturas por meio de uma ferramenta 
capaz de controlar as arrecadações e evitar o desperdício com papéis. 

É indiscutível que no processo de desenvolvimento de softwares é comum deparar-
se com empecilhos. Nesse sentido, para a finalização deste projeto, as atividades de maior 
dificuldade que os autores já esperam se deparar são: aprender a usar o bootstrap, pois não 
está previsto na ementa do curso, e fazer as adaptações necessárias, de acordo com o 
surgimento de novos requisitos e adição da usabilidade. Ademais, apresenta o desafio de ter 
que ser concluído até o final do ano de 2017 para ser apresentado como trabalho de conclusão 
de curso. 

2 METODOLOGIA 
2.1 Tecnologias Utilizadas 

 O sistema foi desenvolvido utilizando a Linguagem de Marcação de Hipertexto 
(HTML), a qual estrutura os textos. Para formatar as páginas usamos folhas de estilo em 
Cascata (CSS). (GUIA DE REFERÊNCIAS CSS, 2009). Para o armazenamento das 
informações foi escolhido o MySQL, visto que é um banco de dados relacional gratuito para 
aplicações Web que consegue interagir com diversas linguagens de programação Web, tais 
como ASP, PHP e Java. (SANTOS, 2014). O comportamento do sistema foi feito por 
interações desenvolvidas por meio da linguagem de programação JavaScript e o PHP: Pré-
Processador de Hipertexto, que permite a escrita de páginas que serão originadas 
dinamicamente e rapidamente. 

2.2 Definição de Requisitos 
Os procedimentos, desde a escolha dos softwares usados ao início, basearam-se nos 

requisitos do sistema. (SOMMERVILLE, 2011). A definição dos usuários, das permissões 
e atividades foram de acordo com as atuais necessidades das turmas do IFRN-Campus Nova 
Cruz.  

A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais do SiForme. Na primeira coluna dessa 
tabela é apresentado o nome do requisito e na segunda a descrição do mesmo. A Figura 1, 
por sua vez, apresenta esses requisitos por meio de um diagrama de casos de uso. O 
gerenciamento de, praticamente, todo o sistema é feito pela comissão da turma. Sendo assim, 
as páginas do SiForme devem atender tais requisitos. 
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ID DESCRIÇÃO 
RF_B1 Efetuar Login: Para a realização que qualquer atividade no site será preciso 

autentica-se. 
RF_B2 Gerenciar Formandos: A comissão pode inserir, consultar, alterar e deletar os 

formandos de sua turma (nome do formando, matricula, vendas dos itens, 
situação financeira com a turma: dívida ou quitação e anotações sobre ideias 
para campanhas); 

RF_B3 Gerenciar Itens: a comissão pode inserir, listar, alterar e apagar os itens (bolo de 
pote, brigadeiro, rifas, chaveiros, ingressos e muitos outros) comercializados 
pela turma. 

RF_B4 Gerenciar Sugestões: As sugestões dadas pelos formandos deverão ser 
analisadas pela comissão e classificadas de acordo com sua relevância. 

RF_B5 Atribuir tarefas aos formandos: Seguindo as necessidades e objetivos da turma, 
a comissão deve designar atividades para os formandos. 

RF_B6 Visualizar situação financeira da turma: O conhecimento de todos sobre os 
recursos da turma é essencial para manter a transparência. 

RF_B7 Sugerir Itens e Serviços: Os formandos poderão sugerir itens e serviços para 
serem comercializados. Para isso todos devem ter se cadastrado no sistema. 

RF_B8 Gerenciar a execução de tarefas: Os formandos devem cumprir as atividades 
atribuídas pela comissão. 

2.3 Cronograma de Execução e Desenvolvimento do Sistema
O Quadro 1 apresenta o cronograma de execução do projeto. As atividades que foram 

identificadas estão relacionadas na primeira coluna, já as previsões da realização dessas 

FONTE: Autoral 

Figura 1: Diagrama de casos de uso do SiForme 

FONTE: Autoral 

Tabela 1: Descrição dos requisitos do SiForme 
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atividades estão distribuídas no restante da tabela divididas em quinzenas por cada mês do 
ano de 2017. 

Quadro 1: Cronograma de execução do projeto 
ATIVIDADES MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Desenvolvimento e 
apresentação da 
proposta 

X X 

Design e Layout 
(HTML e CSS); X X 

Levantamento dos 
requisitos X X X X 

Implementação das 
páginas de acordo com 
os requisitos 

X X X X X 

Testes X X X X X X 
Apresentação do projeto 
finalizado X 

FONTE: Autoral 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 
A presente seção aborda alguns resultados já alcançados, como imagens de telas da 

aplicação web que já foram desenvolvidas, as discussões sobre cada uma delas e outros 
pontos relevantes que estão em processo de desenvolvimento.  

 
 
 

A Figura 4 mostra a página do caixa da turma. 
Ela contém um gráfico que mostrará a situação 
financeira da turma, de acordo com as vendas, a 
cada mês. 

A Figura 3 trata-se da página de gerenciamento 
da comissão. A partir dela, a comissão poderá 
inserir, atualizar e deletar todos os demais 
formandos. Além de ter acesso ao fluxo do caixa 
da turma, ela poderá inserir, atualizar e deletar 
todos os itens comercializados pela turma e 
sugestões dos formandos. 

A Figura 2 apresenta a página de cadastro, a 
qual terá um formulário para a comissão 
cadastrar-se. 
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Para atender aos requisitos do sistema, foram desenvolvidas essas páginas, que ainda 
estão sendo aperfeiçoadas para promover o máximo de usabilidade aos usuários. Além 
dessas, já existem as telas: de login, a qual dá acesso às outras páginas; turma, responsável 
por conter todos os dados dos formandos; e formando, na qual permitirá à comissão gerenciá-
los.  

Outrossim, as páginas que serão visualizadas pelos formandos ainda estão em 
desenvolvimento, assim como as de itens e a conexão com o bando de dados, o qual já foi 
projetado. E também a tela de sugestões que permitirá aos formandos enviar ideias para a 
comissão, além das funcionalidades de atribuir tarefas aos formandos e gerenciar a execução 
dessas tarefas, as quais deverão estar nas páginas de comissão e formandos, respectivamente. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho abordou o processo de elaboração de um sistema online para gerenciar 
formaturas através da inserção de dados por uma comissão. Ele encontra-se ainda em fase 
de desenvolvimento como pôde ser compreendido na seção de metodologia. 

Após a análise dos problemas enfrentados pelos estudantes, a solução é visada por 
meio da observação das principais necessidades e a forma mais adequada dentro das 
limitações de tempo. Dos objetivos do trabalho alguns, como o cálculo dos valores, a 
transparência para os formandos e interfaces usual, já foram alcançados. Embora, todos os 
resultados esperados não tenham sido concluídos. Visto que ainda falta alguns layouts e 
formulários para desenvolver e processar. Também foi necessário a alteração de alguns 
requisitos previstos na elaboração da proposta, como a participação de alunos que não fazem 
parte da turma. 

Dessa forma, objetiva-se a conclusão de todo o sistema até dezembro de 2017 
atendendo aos requisitos e, se possível, acrescentando outras funcionalidades ao SiForme, 
como gerar relatórios e controlar todo o evento, como pode ser observado no cronograma 
planejado. Para tanto, é preciso finalizar o banco de dados e os requisitos, como atribuir e 
gerenciar a execução de tarefas. 
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CYBERBULLYING NA ESCOLA: UM ESTUDO NO IFRN PARELHAS 

SANTOS, J.C; SILVA, L.M; QUEIROZ, L.M.C; SILVA, F.G. 
IFRN – Campus Avançado Parelhas 

    ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O cyberbullying é um assunto de grande 
relevância na atualidade, e tem potencial de 
causar grandes transtornos, em especial no 
ambiente escolar. Partindo desse pressuposto o 
projeto apresenta como objetivo primário 
investigar o conhecimento dos estudantes do 
IFRN campus Parelhas acerca do tema. Como 

método adotamos a revisão literária e aplicamos 
um questionário eletrônico com 80 estudantes. 
Além deste levantamento, faz parte da pesquisa 
o desenvolvimento de um chatbot que tem como
intuito auxiliar estudantes e comunidade no
esclarecimento de dúvidas sobre a prática do
cyberbullying.

ABSTRACT 

Cyberbullying is a major problem today and has 
the potential to cause major disruption, 
especially in the school environment. Based on 
this assumption, the project has as its primary 
objective to investigate the students' knowledge 
of the IFRN Parlements campus about the theme. 
As a method we adopted a literary review and 

applied an electronic questionnaire with 80 
students. Besides the survey, it is part of the 
research in the development of a chatbot that is 
intended to help students and community not 
clarify doubts about a cyberbullying practice. 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Smith (2008), o cyberbullying é “um comportamento agressivo e deliberado, 
frequentemente repetido ao longo do tempo, realizado por um grupo ou por apenas um indivíduo, que 
se utilizam de meios eletrônicos para fazer comentários depreciativos a respeito de alguém - a vítima”. 
Devido à crescente modernização dos meios de comunicação, esse problema tem ocorrido com maior 
frequência nas últimas décadas, aumentando significativamente o número de casos. 

Em meio a este cenário, o projeto “Cyberbullying na escola: Um estudo no IFRN Parelhas” 
aborda a temática por tratar-se de um assunto de grande relevância no contexto social da atualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: cyberbullying, ambiente escolar, chatbot. 

KEYWORDS:  cyberbullying, school environment, chatbot. 
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Além disso, esse tema tem gerado impasses entre os estudiosos da área, por se tratar de um campo de 
estudo muito amplo que está diretamente relacionado a áreas do conhecimento como, por exemplo, 
as Ciências da Computação, quando se trata do meio de difusão a qual a questão está atrelada, a 
Sociologia, que estuda as relações sociais entre os indivíduos e a Psicologia, que aborda o 
comportamento humano. 

 Dessa forma, decidimos pesquisar sobre o tema, buscando desenvolver um trabalho que 
apresenta como um dos seus objetivos principais esclarecer dúvidas de vítimas que já passaram por 
esse tipo de situação, ou de quem está passando e ainda para aqueles que tem a curiosidade de 
conhecer um pouco mais a respeito da temática.  

Nosso objetivo geral é propor uma abordagem de conscientização voltada para os alunos do 
ensino médio através da criação e disponibilização de um website com informações acerca da 
temática. Além desta finalidade, nós ainda pretendemos adotar o uso da tecnologia para criar um 
canal de comunicação dinâmico para interagir e esclarecer dúvidas da comunidade acadêmica e local 
sobre o cyberbullying, alcançando, desta forma, àqueles que sofrem deste problema. Através dessa 
proposta, esperamos obter como resultado que as pessoas possam se beneficiar com as informações 
e procedimentos fornecidos e que elas possam superar ou amenizar esse obstáculo da violência sofrida 
por meio da web, trazendo melhorias para relação entre pessoas e o uso do mundo virtual. 

Entretanto, é importante ressaltar que existem dificuldades que tornam o cyberbullying difícil 
de ser solucionado. Por se tratar de um problema que está inserido no meio virtual, ele acaba 
possuindo uma desvantagem sobre os meios de combate, pois a internet é um campo muito abrangente 
que possui uma infinidade de mecanismos utilizados de forma indevida. Além disso, existe uma outra 
complicação em que as vítimas preferem omitir informações, o que torna o diagnóstico da situação 
complexo e na maioria dos casos. Sendo que esse diagnóstico é parte essencial para a implantação de 
métodos de combate e ajuda que poderiam dar início a uma diminuição desse tipo de transtorno.

2 METODOLOGIA 

A primeira etapa do nosso trabalho foi o aprofundamento dos conceitos ligados a temática 
através de uma revisão literária que trouxe o embasamento conceitual necessário ao desenvolvimento 
das próximas etapas. Através desta revisão foi possível conhecer conceitos chave, formas de 
abordagem do tema e como nosso trabalho poderia contribuir para o desenvolvimento de soluções na 
área. 

Após a revisão literária, aplicamos um questionário com os alunos dos cursos integrados do 
Campus Parelhas com o intuito de conhecer: i) o que pensam os estudantes do ensino médio acerca 
da temática e ii) entre os respondentes, quais os perfis de vítimas ou de agressores. O questionário foi 
elaborado com base nas teorias identificadas na etapa anterior e foi explicado e disponibilizado aos 
estudantes via email. Por se tratar de uma temática sensível, o questionário não exigia identificação 
dos estudantes, de modo que estes pudessem se sentir confortáveis quanto aos dados que estavam 
fornecendo. Dos cerca de 270 discentes do campus, alcançamos um total de 80 respondentes, o que 
corresponde a 30% desse total.  

A terceira etapa do projeto é a criação de um chatbot, que nada mais é do que um sistema de 
software que interage ou conversa (chat) com humanos em linguagem natural, como o português 
(Shawar e Atwell, 2007). O desenvolvimento dessa ferramenta visa fornecer informações a respeito 
do cyberbullying para os seus utilizadores, que em tese serão o público alvo ao qual o projeto é 
direcionado. 

Para atender ao que se propôs, a princípio, os dados obtidos com a aplicação do questionário 
foram tabulados e analisados para contribuir no desenvolvimento do chatbot. A finalidade desse 
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recurso será informar e servir de auxílio a vítimas que buscam por informações confiáveis e úteis para 
o enfrentamento da prática de intimidar e denegrir as pessoas no meio virtual.

A etapa final do projeto será a realização de testes de uso do chatbot entre um grupo de 
estudantes através de um experimento, através do qual mediremos a efetividade, a aceitabilidade e a 
usabilidade da ferramenta desenvolvida.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como já foi abordado anteriormente, o cyberbullying é considerado uma manifestação do 
bullying no espaço virtual. Com o avanço da tecnologia, a internet se tornou a principal ferramenta 
pela qual alguns internautas denigrem a imagem do outro através de comentários depreciativos, 
publicações compartilhamentos, dentre outras ações que formam o cenário de atuação desse tipo de 
violência. 

Os resultados já encontrados em nossa pesquisa dizem respeito aos dados coletados com a 
aplicação do questionário. Estes dados servem para verificar o perfil dos estudantes do campus 
parelhas, seja com relação ao nível de conhecimento da temática, seja para a própria identificação do 
número de possíveis vítimas e agressores.  

Com base na análise dos dados coletados conseguimos constatar algumas informações 
relevantes: 71,6% dos respondentes sabem do que se trata a temática, ou seja, o cyberbullying é uma 
prática reconhecida entre os respondentes. Este número, apesar de alto ainda é menor do que o 
daqueles que afirmam saber o que é apenas o bullying, 97,7%. Isto demonstra que muitas pessoas 
ainda não consideram os abusos virtuais uma prática de violência. Sobre os conceitos que tangenciam 
a prática do cyberbullying, 33,3% afirmam não conhecer os termos hater e stalker, o que demonstra 
a necessidade de esclarecimentos quanto a estes pontos.  

Os dados também contribuíram para identificar qual o envolvimento dos entrevistados nessa 
temática, ou seja, se eles consideram desempenhar papeis de vítimas, agressores ou espectadores. Foi 
revelado que 87,7% já presenciaram alguém sofrendo comentários maldosos, 39,5% já foram vítimas, 
e 30,9% consideram que, talvez tenham sofrido. Deste percentual ainda conseguimos constatar que 
cerca de 41,1% alegam terem passado por isso mais de uma vez. 

Um outro número que chamou a atenção diz respeito a desinformação quanto as possíveis 
implicações para os agressores, quando 44,2% afirmam não saber que existem leis para punir esse 
tipo de atitude ou quais medidas devem ser tomadas, dessa forma, se torna muito mais cômodo para 
os agressores cometerem seus atos na web, uma vez que eles pensam poder se esconder atrás de perfis 
falsos e quase sempre não recebem nenhuma punição. 

Tendo em vista essas circunstâncias, nossa proposta é fazer com que as pessoas tomem 
conhecimento a respeito do cyberbullying, dos seus inúmeros efeitos negativos no sistema 
psicológico como também na vida social de alguém, e dos meios pelos quais as vítimas podem 
recorrer, oferecendo uma plataforma de diálogos, questionamentos e discussões. Através do chatbot, 
os internautas terão uma ferramenta disponível para se informar ou tirar dúvidas. Com isso, espera-
se que os internautas se conscientizem sobre as consequências desses xingamentos e provocações 
que, segundo Santomauro (2010), causam: ansiedade, angustia, síndrome do pânico, anorexia, 
bulimia, depressão, queda da autoestima, o isolamento social e em casos extremos o suicídio.
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cyberbullying é um problema complexo, que está presente na sociedade, mas que muitas 
vezes passa despercebido devido a omissão de denúncias pelas vítimas e por estar inserido no campo 
da internet em que as pessoas ainda possuem uma sentimento comum de impunidade. É por esse 
motivo que ele é tão difícil de ser combatido como mostramos no decorrer do artigo. 

Nessa tentativa de adentrar nessa temática, buscamos elucidar dúvidas que os usuários da 
internet têm a respeito do assunto, procurando sempre ser o mais esclarecedor possível dentro dos 
limites da pesquisa e com o intuito de contribuir de forma positiva para com a sociedade a qual 
estamos inseridos. 

Com o desenvolvimento desse projeto, esperamos alcançar o máximo possível de pessoas, 
contribuindo com a disseminação de informações e com o esclarecimento de dúvidas que os leitores 
venham a possuir. Além disso, também esperamos contribuir com possíveis soluções para a temática 
em questão. 

Outro aspecto que o projeto poderá vir a apresentar é conscientizar os leitores a respeito da 
relevância deste assunto e dos aspectos negativos que ele pode gerar na vida de um indivíduo inserido 
na sociedade e dos danos que isso traz para a vida não só da vítima, mas de todos que participam 
ativamente de seu cotidiano e também para o agressor que pode acabar sofrendo serias consequências 
por esse tipo de atitude. 
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RESUMO 

A criação de um Manual de usuário para o         
SUAP Discente fundamenta-se na redução de      
entraves na interação Humano-Computador e na      
perspectiva sociólogo-linguística de letramento    
digital, adotando como metodologia as cinco      
etapas do Design Thinking e sua repercussão.       

Como resultados, até então, tivemos o      
conhecimento de funções antes desconhecidas e      
falhas no sistema, o que favorece a otimização        
do mesmo e o progresso da pesquisa a maneiras         
que facilitem sua utilização. 

PALAVRAS-CHAVE: SUAP, Manual de usuário, Interação Humano-Computador, Letramento digital. 

ABSTRACT 

The creation of a User Manual for the SUAP         
Discente is based on the reduction of obstacles        
in the Human-Computer interaction and the      
sociological-linguistic perspective of digital    
literacy, adopting as a methodology the five       
stages of Design Thinking and its repercussion.       

As results, until then, we have had knowledge of         
previously unknown functions and system     
failures, which favors the optimization of itself       
and the progress of the research in ways that         
facilitate its use. 

KEYWORDS: SUAP, user manual, human-computer interaction, digital literacy. 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de dispositivos tecnológicos não é congênita ao ser humano, mas sim uma ação               
dependente de diversos fatores sociológicos, que é, na Era da Informação, um hábito progressivo,              
tendo em vista que, apenas no Brasil, mais de 58% da população tem acesso a internet, segundo                 
dados de 2015 (BRASIL, 2016). Todavia, existem condições que ocasionam entraves nessa            
utilização, o que motivou o estudo de maneiras que diminuam o bloqueio na Interação              
Humano-Computador (BARBOSA; SILVA, 2010), correlacionado ao estudo da Experiência de          
Usuário e do Design de Usabilidade (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). Seguindo esse campo de              
estudo, destacando as 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen (1993), estabelecemos uma linha de              

SUAP DISCENTE: PROPOSTA E IMPACTOS DE UM MANUAL DE 
USUÁRIO
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pesquisa que procure atender a essa dificuldade nos campi da nossa instituição através da “Ajuda e                
Documentação”. 

Nesse projeto, temos como objetivo geral a criação de um Manual de Usuário do SUAP, a                
princípio com enfoque único ao discente - levando em conta que, só no IFRN, temos mais de 24 mil                   
matriculados em 2017 que o utilizam diariamente -, explorando toda a extensão de ações do               
sistema, de maneira que potencialize e facilite o desempenho do usuário. Paralelo a isso, os               
objetivos específicos são o mapeamento e fluxograma de todas as ações e funcionalidades, a análise               
de cada uma delas, a produção propícia ao público-alvo, a disponibilização da primeira edição do               
manual e a obtenção dos dados decorrentes de sua aplicação para a validação de nossas metas                
iniciais e o estabelecimento de novas, visando a evolução do projeto. 

A princípio, explorar minuciosamente toda a interface de um sistema exige atenção, revisão,             
tempo e paciência, já que implica na documentação de todas as ações, de forma que a primeira fase                  
do projeto se alongou um pouco mais do que o esperado, mas não influenciou negativamente no                
andamento. Nesse viés, ter conhecimento das falhas existentes no sistema foi importante para que              
pudéssemos relatar e aguardar que o sistema seja melhorado. Em detrimento das dificuldades,             
esperamos que, ao fim do mapeamento, o SUAP seja otimizado com os resultados obtidos relatados               
e, na distribuição do manual, seja comprovado, com avaliação dos usuários, sua relevância para um               
sistema informático que é utilizado em mais de 20 IFEs, por milhares de discentes. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia do projeto fundamenta-se nas cinco etapas do Design Thinking: descoberta,            
interpretação, ideação, experimentação e evolução (INSTITUTO EDUCADIGITAL, 2010), com         
uma etapa extra, que consiste na publicação de resultados. A princípio foi iniciado o mapeamento               
de todas as utilidades e ações presentes no SUAP, utilizando a ferramenta Google Drive, se               
encaixando na etapa descoberta. Após isso, já na etapa interpretação, serão analisados os materiais              
coletados na etapa anterior, verificando seus níveis de complexidade e/ou sua relevância dentro do              
sistema, além de sua frequência de uso. A etapa ideação consiste na elaboração de um primeiro                
modelo do manual, baseado nas informações já obtidas e nos usuários presumidos. A             
experimentação ocorrerá de forma que o manual seja apresentado a alguns discentes e estes devem               
avaliá-lo. Com os resultados obtidos na experimentação, serão feitas as melhorias necessárias, para             
um manual ainda mais eficaz. A última etapa é a publicação do manual junto com as informações                 
obtidas e metodologia de pesquisa utilizada.  

3 RESULTADOS  ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Até o momento, foram topicalizadas, através do mapeamento em todo o sistema, 17 páginas              
matrizes, sendo que algumas não contêm ações internas e outras não possuem ações. Foram              
identificados alguns erros dentro do sistema que serão devidamente reportados, tais como erros             
ortográficos, links que falham no encaminhamento e páginas indisponíveis. Ao relatar os            
problemas, há grande possibilidade do SUAP ser aperfeiçoado, o que faz parte dos resultados              
esperados.  

Além disso, observamos a multiplicidade de ações que encaminham a uma mesma página, o              
que dificultou a esquematização das mesmas, mas não prejudicou o andamento do projeto. Nesse              
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viés, ter conhecimento das complexidades do sistema somente reafirma a necessidade da criação de              
um manual que esclareça e simplifique-as para os usuários. 

Haja vista a quantidade de discentes dos IFEs que têm acesso diariamente ao SUAP e que                
cursam nas modalidades Ensino Médio, Educação Jovens e Adultos, Subsequente, Graduação e            
Pós-Graduação, visamos confeccionar o manual de maneira acessível e adequada a um público             
predominantemente jovem e adulto.  

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Levando em conta tanto as perspectivas técnicas de usabilidade de Jakob Nielsen (1993)             
quanto a perspectiva sociológico-linguística de letramentos múltiplos, principalmente no que          
concerne ao letramento digital, o projeto de criação de um manual do usuário para o SUAP pretende                 
comprovar a importância dessa ferramenta na utilização de um sistema informático. 

Com o avanço do projeto, obtivemos um maior conhecimento acerca do SUAP discente, e              
foi fortalecida a ideia da indispensabilidade de um manual para o sistema, considerando que o               
mesmo é repleto de ações e opções que, em sua maioria, não são claras para leigos. Com essa                  
análise tão profunda foram descobertas ações que eram inéditas mesmo para nós, evidenciando o              
fato de que o SUAP é pouquíssimo explorado pelo seu público alvo. 
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ESTUDO SOBRE A ORIGEM DO METEORITO DE BENDEGÓ ATRAVÉS 
DA TÉCNICA DE DRX COMO MÉTODO ANALÍTICO 

MELO, E. J. F.; ALMEIDA, C. B. A. e SILVA JUNIOR, J. P.
IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A técnica de DRX é amplamente utilizada 
quando se trata de caracterização de minérios, via 
comparação do difratograma obtido no processo, 
com os resultados de referência. Esse estudo em 
questão tem por objetivo demonstrar a aplicação 
do processo de difração de raios – X na análise 

química de um fragmento do Meteorito de 
Bendegó, utilizando como ferramenta de 
tratamento de dados, e, para a identificação 
química da amostra, o software “Match!”, 
reconhecendo de onde provém o corpo celeste.

ABSTRACT 

The technique XRD is widely used when it refers 
description of ores, by comparison of 
diffractogram obtained in the process, with the 
reference results. This research has the for 
objective demonstrate the application of the x-

ray diffraction, in the chemical analysis of 
Bendego's Meteorite, using as data's treatment 
tool, and, for the chemical identification of the 
sample, the software “Match!”, Recognizing 
where the celestial body comes from. 

1 INTRODUÇÃO 
Existem diversos pequenos corpos celestes no sistema solar, pode-se tomar como exemplo os 

cometas (compostos principalmente de gelo) e asteroides (corpos de estrutura rochosa e/ou metálica) 
(LANGHI, 2004). Quando algum desses corpos sólidos do sistema solar interagem 
gravitacionalmente com a Terra, ao entrar em contato com a atmosfera terrestre, passam por processo 
de queima na forma de meteoros e os fragmentos que atingem a superfície do planeta são chamados 
de meteoritos. 

Estima-se que cerca de 500 meteoritos caem na terra por ano, com tamanho suficiente para 
serem identificados e recuperados. No estudo dos meteoritos uma das metas consiste na determinação 
dos corpos celestes que os originaram (ZUCOLOTTO, 2016). O Brasil constantemente é alvo de 
colisões de meteoritos, um bom exemplo a ser tomado é o caso do Meteorito Bendegó, encontrado 
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na cidade de Monte Santo – BA. Este é o maior já encontrado no Brasil e o 16° encontrado no mundo, 
mas no ano de sua descoberta tratava-se do 2° maior já encontrado (CULLITY, 1967), figura 1 
apresenta fotos deste. 

(A) (B) 

Figura 1. (A) Imagem do meteorito original que está no Museu Nacional no Rio de Janeiro 
(Fonte: Google). (B) Fragmento do meteorito original (Fonte: O autor). 

Para a caracterização química de fragmentos de meteorito é recomendada a utilização da 
técnica de difração por raios- X, possui como princípio de funcionamento a incidência de uma onda 
eletromagnética (com comprimento de onda na faixa dos Raios-X)  pelo equipamento, que é 
produzida quando elétrons de alta energia  colidem com um alvo metálico (ânodo), eles são emitidos 
por filamentos em sua maioria de tungstênio ou hexaboreto de lantânio aquecidos por uma corrente 
elétrica, a radiação característica é produzida devido a interação dos elétrons  incidentes com os dos 
orbitais internos do anôdo, estes quando colididos com energia suficiente podem arrancar um elétron, 
quando isto ocorre o átomo se ioniza podendo voltar ao seu estado inicial ao preencher o espaço 
deixado pelo elétron que foi removido por outro de camada mais externa, esta transição acompanha 
a produção dos raios – X (MENDES, 2011). 

A técnica de DRX é possível porque na maior parte dos sólidos (cristais), os átomos se 
ordenam em planos cristalinos separados entre si por distâncias da mesma ordem de grandeza dos 
comprimentos de onda dos raios X ocorrendo assim o fenômeno da difração das ondas 
eletromagnéticas, sendo assim, possível descobrir a composição química do analito através da 
comparação dos dados obtidos experimentalmente com cartas cristalográficas tabeladas ou por meio 
de um software específico para o mesmo. Ao se conhecer a composição química da espécie é possível 
descobrir de onde provém o corpo celeste (CAVALCANTI, 2016). 

O trabalho em questão visa a caracterização química do meteorito de bendegó utilizando a 
técnica analítica de difração por raios - X e por meio disto conhecer de que corpo tipo de celeste ele 
provém. 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente o meteorito foi triturado e posto em pó com o auxílio de um cadinho e um 
almofariz de porcelana e foi aproximado ao meteorito em forma de pó um ímã para observar o 
comportamento do mesmo diante o campo magnético gerado, para auxiliar no levantamento de 
hipóteses sobre a natureza do material.  

Foi realizada a análise para a caracterização química do fragmento do meteorito de Bendegó, 
utilizando um equipamento de Difração por Raio-X (DRX Rigaku MineFlex II Desktop) do 
departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. O pó preparado da amostra foi distribuído 
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de forma homogênea na superfície de uma placa para obter melhores resultados no difratograma. A 
seguir, a amostra foi inserida no equipamento, operando com 600 W (40 kV e 15 mA), irradiação Cu-
Kα1 (λ= 1,5406 Å). 2θ = 2-120°; passo do goniômetro: 0,05 °/s; tempo de contagem por passo: 1 s. 
O processo durou cerca de uma hora. 

Os dados obtidos pelo equipamento foram processados e armazenados em formato de texto 
(TXT), e tratados no software Match! (Crystal Impact GbR). Sendo assim, foi obtido o difratograma 
da amostra (Irel vs 2Ɵ), que foi analisado e o comparado com as cartas cristalográficas de DRX para 
compostos já conhecidos e tabelados do seu próprio banco de dados (MELO. et al, 2017).  Por fim, 
foi determinado qual composto possuía maior proximidade com o difratograma obtido 
experimentalmente, tornando possível descobrir o corpo celeste de origem do meteorito. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Quando o analito foi aproximado a um imã tornou-se possível observar a forma de linhas de 
indução de campo magnético, indicando uma possível propriedade ferromagnética no analito, como 
é apresentado na figura 2. 

Figura 2: Orientação do pó do meteorito de acordo com as linhas de indução de campo 
magnético do imã. 

Através do software “Match!” foi importado o arquivo TXT gerado pelo equipamento de DRX 
durante a análise, e assim foi gerado o gráfico apresentado na figura 3. 
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Figura 3: Difragmentograma obtido da amostra do meteorito de Bedengó. 
A seguir foi realizada uma procura automática no banco de dados do software, para encontrar 

quais cartas cristalográficas mais se assemelham com o difratograma obtido experimentalmente 
(verificar figura 4). 

Figura 4: Comparação do gráfico experimental com um já existente. (Estrutura de ferro, níquel 
e magnésio). 

Os dados obtidos por meio da análise por DRX mostram que o difratograma da alíquota do 
meteorito obteve 95,3% de proximidade com o da carta cristalográfica de uma liga metálica formada 
de ferro, níquel e magnésio. Deste modo, foi possível concluir a composição química da alíquota, e 
através da mesma descobrir de onde ele provém, que no caso em questão foi de um asteroide do tipo 
S devido a sua caracterização, a tipologia de um asteroide se dá também devido a sua composição 
estrutural, onde há 3 tipos (C, S e M) e os do tipo S tem como padrão a presença exclusiva de metais, 
dentre eles ferro, níquel e magnésio o que se confirma com os dados obtidos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de difração de raios X levou a concluir a presença de uma liga metálica, o que 
reafirma a hipótese do material ser uma espécie ferromagnética devido a sua natureza ao se aproximar 
um imã, e esta liga é formada por ferro, níquel e magnésio, o que caracteriza a estrutura de um 
asteroide, mais especificamente do tipo S. 
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AVALIAÇÃO GEOQUÍMICA PARA ELEMENTOS TERRAS RARAS NA 
PORÇÃO SUL DO BATÓLITO ACARI, MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN 

OLIVEIRA, M. T. D.1; FILLIPPI, R. R.2; SANTOS JUNIOR, F.O.3; SILVA, M. M. M.4; e NÓBREGA, A. C.5
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O projeto visa sanar uma dúvida levantada 
durante as etapas de preparação da disciplina de 
mapeamento geológico para as turmas de 
geologia do CNAT/IFRN, onde na análise de 
imagens de gamaespectrometria nota-se, no 
município de Parelhas/RN, um possível 

resultado anômalo para elementos Terras- Raras. 
Estes possuem ampla importância econômica por 
estarem relacionados com a indústria 
tecnológica. Esta anomalia encontra-se no 
Batólito Acari, importante corpo granítico da 
Província Borborema.

ABSTRACT 

The project aims for answer a question raised 
during the preparation stages of the geological 
mapping discipline for the geology’s classes of 
CNAT / IFRN, in which by the interpretation of 
gammaspectrometry images, it can be noticed in 
the town of Parelhas / RN a possible anomaly  

for Rare Earth elements.These elements have 
great economic importance due to be closely 
related with the high technology industry. This 
anomaly is found in Acari’s Batolite, an 
important granitic body of the Borborema 
Province. 

1 INTRODUÇÃO 

O grupo dos elementos terras raras (ETR) também denominados de lantanídeos, localiza-se 
na tabela periódica na coluna III-B e seu número atômico varia entre 57 e 71. São compostos por 15 
elementos que se estendem do Lantânio (La) ao Lutécio (Lu), acrescidos do Escândio (Sc) e do Ítrio 
(Y), por apresentarem componentes químicos similares, em geral são subdivididos em Terras Raras 
leves (ETRL), estendendo-se do La ao Er e Terras Raras pesadas (ETRP). Em termos econômicos 
são muito importantes, pois estão ligados a produtos de alta tecnologia devido suas propriedades 
químicas, magnéticas e de fluorescência.  Estes elementos estão contidos, principalmente, nos 

PALAVRAS-CHAVE:  Terras Raras, Batólito Acari, gamaespectometria, Parelhas. 
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minerais do grupo da Bastnaesita, Monazita, Argilas iônicas e Xenotímio, onde havendo dados 
positivos nas análises para tais elementos, abre-se toda uma nova frente de exploração desse tipo de 
commodity no país, o que beneficiaria a região do semiárido nordestino. 

O Batólito de Acari, alvo deste estudo, está geologicamente localizado no nordeste da 
Província Borborema (Almeida et. al. 1977 e 1981), na porção central-leste do Domínio Rio Piranhas 
- Seridó proposto por Angelim et al. (2006), englobando os municípios de Currais Novos (norte),
Acari (centro) e Parelhas (sul) (Figura 1).

Figura 1 – Mapa geológico simplificado. 

Fonte: Medeiros e Dantas (2012), atualizado Angelim et. al. (2006). 

 Este corpo granítico está encaixado em rochas metavulcanossedimentares do Grupo Seridó 
(Figura 2), Jardim de Sá & Salim (1980) e Jardim de Sá (1984), sendo que na porção sul, região do 
município de Parelhas, ocorrem paragnaisses com lentes de calcissilicáticas da Formação Jucurutu e 
micaxistos da Formação Seridó (Cavalcante et.  al. 2016).  Este granitoide, regionalmente, pode ser 
subdivido em três suítes magmáticas (Nascimento et al. 2014), onde a de maior extensão é a suíte 
cálcio-alcalina de alto K porfirítica (incluindo a porção sul), em algumas regiões externas, 
principalmente a porção norte, é ocupada pela suíte cálcio-alcalina de alto K equigranular. Por fim, a 
suíte shoshonítica que ocorre como pequenos diques inseridos dentro do batólito. Na porção sul, como 
mencionado, ocorre basicamente a suíte cálcio-alcalina de alto K porfirítica, que é composta por 
granito porfirítico, onde estes pórfiros são de K-feldspatos com média de 2 a 5cm (Figura 3), vale 
ressaltar que nesta região o mesmo é controlado por zonas de cisalhamentos dextrais que marcam o 
corpo com uma forte foliação de fluxo magmático (Figura 4). 

Em estudos prévios para atividades de campo com os alunos do curso técnico de geologia do 
IFRN na região do município de Parelhas/RN, indicaram fortes indícios de elementos do grupo de 
terras raras em imagens de gamaespectrometria na região sul do Batólito de Acari (alvo deste estudo), 
além de um corpo intrusivo de baixo K ainda não mapeado na cartografia geológica. O uso da 
gamaespectrometria no mapeamento geológico ocorre devido às diferenças naturais entre a 
radioatividade natural de diferentes tipos de rochas e solos, onde são levantadas as concentrações e 
ou contagens dos elementos 40K (potássio), 238U (urânio) e 232Th (tório), dos primeiros 30-40 cm 
de material aflorante (rochas, solos, etc.). 
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Fonte: Autoria Própria. Fonte: Autoria Própria. Fonte: Autoria Própria. 

Figura 2 – Granada-
cordierita-biotita xisto da 
Formação Seridó, rocha 
encaixante da porção sul do 
batólito granítico Acari. 

Figura 3 – Detalhe dos 
pórfiros de K-feldspato do 
granito porfiritico. 

Figura 4 – Granito
porfiritico com forte 
foliação de fluxo 
magmático apresentando 
xenólito de biotita xisto da 
Formação Seridó 

 

       

2 METODOLOGIA 

A metodologia do projeto seguirá três etapas conforme observado na Figura 4: 

Figura 4 –  Fluxograma da metodologia abordada no projeto de pesquisa. 

Fonte: Autoria própria. 

A primeira etapa foi caracterizada pela revisão bibliográfica e análises de sensores remotos, 
principalmente com imagens de gamaespectrometria, com objetivo de preparar mapas pré-campo que 
foram utilizados nas etapas seguintes. Durante a segunda etapa foram realizados os trabalhos de 
campo, no qual consistiu em mapeamento geológico de semi-detalhe e coletas de amostras do granito 
estudado. Por fim, a terceira etapa foi marcada por análises petrográficas e posteriormente preparação 
das amostras (Figura 5) para análises geoquímicas, onde juntamente com os dados reunidos nas etapas 
anteriores, resultarão em um mapa geológico da região, um relatório final de pesquisa e um artigo 
científico. 
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Figura 5 – Fluxograma - Preparo de amostras para análises geoquímicas. 

Fonte: Autoria própria. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados do projeto estão em fase de execução onde as duas primeiras e parte da terceira 
parte já foram realizadas, ou seja, efetuou-se um levantamento bibliográfico e cartográfico 
preexistente que resultou em mapas e imagens de gamaespectrometria (Figura 5), as atividades de 
campo com as coletas de amostras, e finalizou com as análises petrográficas e a preparação das 
amostras para análise geoquímica. 

Com a finalização da preparação das amostras para análise geoquímica realizada no 
laboratório de caracterização minerais e materiais do IFRN, onde as mesmas passarão pelo 
microscópio eletrônico de varredura (MEV) que contará com o auxílio do espectrômetro de energia 
dispersiva de raios-X (EDS) e pelo difratômetro de raios-X (DRX) no mesmo laboratório. Com o fim 
destas etapas, será elaborado relatórios parciais. Os resultados esperados do projeto são um mapa 
geológico da região junto com nota explicativa e a confecção de um artigo cientifico do trabalho 
realizado. 

Figura 6 – Imagens de gamaespectrometria da área estudada. 

Fonte: Autoria própria. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto visa solucionar uma questão levantada durante o início dos trabalhos da disciplina 
de mapeamento geológico junto as turmas de geologia do CNAT/IFRN, cujas imagens de 
gamaespectrometria estavam apontando uma tendência de possível enriquecimento de minerais com 
elementos terras raras na porção sul do Batólito de Acari, corpo granítico com mais de 50 Km de 
extensão no eixo NNE-SSW e 16 Km de largura no eixo E-W, parte inserida no município de 
Parelhas/RN.  

Devido à importância econômica dos elementos terras raras para a sociedade moderna, haja 
visto, que estes estão presentes em praticamente todos os equipamentos de ponta, há um interesse 
muito acerbado do mercado para novos depósitos minerais deste insumo, o que seria de enorme 
benefício a região do semiárido potiguar. Ressalta-se também, que se a descoberta se lograr 
promissora, pode-se abrir uma nova frente de exploração deste importante setor, haja que a Província 
Borborema tem como uma importante feição a granitogênese neoproterozoica que acometeu a região 
durante o último ciclo orogenético do Brasiliano-Pan Africano. 
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO E DE RECURSOS MINERAIS DO 
MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN EM UMA ESCALA DE 1:25.000 

RESUMO 

O município de Parelhas/RN está localizado na 
região do Seridó, e historicamente é conhecida 
por sua vocação no setor mineral, abrigando 
diversos tipos de depósitos minerais. Estes são 
responsáveis por grande parte da economia local. 
Este trabalho visa refinar o mapa geológico e de 

recursos minerais do Município em uma escala 
de 1:25.000. Todas as informações coletadas 
serão cadastradas em um banco de dados 
inseridos em um sistema de informações 
geográficas (SIG). 

ABSTRACT 

The municipality of Parelhas / RN is located in 
the region of Seridó, and historically is known for 
its vocation in the mineral sector, housing several 
types of mineral deposits. These are responsible 
for much of the local economy. This work aims 
to refine the geological map and mineral 

resources of the municipality on a scale of 1: 
25,000. All the information collected will be 
registered in a database inserted in a geographic 
information system (GIS). 

1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto visa efetuar um mapeamento geológico e de recursos minerais no 
Município de Parelhas/RN, onde está localizado o Campus Avançado Parelhas pertencente ao 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Este município 
tem uma longa história atrelada a mineração, por esta razão a câmara municipal durante Audiência 
Pública requisitou a implantação do Curso Técnico de Mineração buscando incentivar e desenvolver 
o setor de mineração no município e na região.

Com essa premissa o projeto busca realizar um mapeamento geológico e de recursos minerais 
nos moldes do executado pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil, confeccionando um mapa mais 
detalhado para a escala proposta, onde serão plotados os diversos recursos minerais e potenciais do 
município, com isso buscando ajudar no aumento de investimentos na região. O projeto pode servir 
como uma ponte para o estabelecimento de parcerias entre o Campus Avançado Parelhas, prefeitura 
e empresas ligadas ao setor. Assim, implementado laboratórios, trabalhos, novos projetos e 
oportunidades de estágios para os alunos do Curso Técnico de Mineração. 

PALAVRAS-CHAVE: Geologia, Recursos minerais, Parelhas, Mapeamento geológico, 
Geoprocessamento. 
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O município de Parelhas/RN está inserido no nordeste da Província Borborema (Almeida 
1977,1981), mais precisamente no Domínio Rio Piranhas-Seridó (Medeiros, 2011). É composto na 
base por ortognaisses Riacianos do Complexo Caicó, seguidos por metassedimentos Ediacaranos do 
Grupo Seridó. Estas litologias são intrudidas pelo magmatismo Ediacarano, representados por plútons 
graníticos e pegmatitos (Figura 1). 

Figura 1 – Mapa geológico simplificado do RN com localização da área de estudo. 

Fonte: Medeiros e Dantas (2015), atualizado de Angelim et al. (2006). 

2 METODOLOGIA 

O trabalho foi dividido em três etapas, sendo nomeadas de etapa pré-campo, etapa campo e 
etapa pós-campo (Figura 2), onde são detalhadas a seguir. 
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Figura 2 – Fluxograma das etapas executadas no projeto. 

Fonte: Autoria própria. 

A etapa pré-campo foi caracterizada pela elaboração de um banco de dados em ambiente GIS 
– Sistema de informações geográficas, com a inserção de dados raster e vetoriais de diversas fontes
bibliográficas, como imagens de sensores remotos (Landsat 8, Sentinel 2, SRTM,
gamaespectrométricos), relatórios técnicos da CPRM (MAIA et. al. 2009, MEDEIROS 2008) e
CNEN-CPRM (TORRES et. al. 1975), entre outros. Os dados coletados foram utilizados para
elaboração de um mapa pré-campo a ser utilizado na próxima etapa.
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Na etapa campo foi realizado o mapeamento geológico e de recursos minerais, além de visitas 
técnicas a empresas. Para o mapeamento foram executados perfis perpendiculares ao trend geológico-
estrutural, onde foram coletadas amostras de rochas a serem analisadas em laboratório. 

A ultima etapa foi a pós-campo, onde foram analisadas amostras coletadas em campo, inseriu-
se os dados de afloramentos em ambiente GIS e foram reinterpretados os dados de sensores remotos. 
Este trabalho permitiu a construção do mapa geológico e de recursos minerais final. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados esperados são listados abaixo. 

- Realizar um mapeamento geológico na escala de 1:25.000 do Município de Parelhas/RN;

- Fazer um levantamento dos recursos minerais do município;

- Estabelecer parcerias entre a instituição, empresas e a prefeitura municipal de Parelhas/RN;

- Elaborar um banco de dados em ambiente SIG, cadastrando todas as atividades ligadas ao
setor; 

- Estabelecer contato para futuros estágios para os alunos do Curso Técnico de Mineração;

- Possibilitar publicações científicas, trabalhos de conclusão de curso, etc. que possam a vir
contribuir com a área; 

- Possibilitar parceiras para novos projetos, principalmente no setor cerâmico e de rochas
ornamentais;

- Coleta de amostras de minerais e rochas para os laboratórios de mineralogia e petrografia do
Campus Avançado Parelhas, além de amostras mais significativas para o Museu de Minérios do RN.

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto encontra-se na fase final, podendo ser apresentados dados parciais sobre a geologia 
e recursos minerais do município de Parelhas.  

No que compreende a geologia pode-se detalhar mais a porção sul do Batólito de Acari, além 
de ocorrência de corpo ígneo básico de composição gabróica na porção leste do município. Pode-se 
também detalhar mais uma zona de cisalhamento transcorrente dextral que afeta a região oeste, 
principalmente controlando o alojamento da porção sul do Batólito de Acari, como também os 
metassedimentos do Grupo Seridó e ortognaisses do Complexo Caicó. Nota-se a presença de lentes 
de calciossilicáticas na borda do Batólito de Acari e nos metassedimentos do Grupo Seridó a oeste da 
área. Outras feições estruturais inseridas no mapa foram as grandes fraturas e falhas com direção 
preferencial E-W. 

Em termos de recursos minerais, foram catalogadas áreas de extração de rochas ornamentais, 
além de garimpos/minas de pegmatitos. A partir de imagens de gamaespectrometria foram analisadas 
áreas com forte indicação para elementos terras raras (ETR) que parecem prover de rochas 
calciossilicáticas já mencionadas. 
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IDENTIFICAÇÃO DE MINERAIS DE LÍTIO NOS PEGMATITOS 
CAPOEIRA E DO ALEMÃO, MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN 

RESUMO 

O presente trabalho visa identificar e catalogar 
minerais de lítio nos pegmatitos Capoeira e 
Alemão localizados no município de 
Parelhas/RN, afim de se constatar a presença de 
mineralizações potenciais de Lítio na Região do 
Seridó, região que tradicionalmente possui 

evidencias de tais mineralizações. Estes corpos 
pegmatíticos são clássicos na região e já se 
conhece seu grande potencial para minerais de 
lítio, tanto que são lavrados para "turmalinas 
paraíbas" (elbaíta do tipo indicolita).

ABSTRACT 

The present work aims to identify and catalog 
lithium minerals in Capoeira and Alemão 
pegmatites located in the municipality of 
Parelhas / RN, in order to verify the presence of 
potential Lithium mineralizations in the Seridó 
region, a region that traditionally has evidence of 
such mineralizations. 

These pegmatitic bodies are classical in the 
region and their great potential for lithium 
minerals is already known, so much so that they 
are worked for "paraíbas tourmalines" (elbaite 
indicolite type).

1 INTRODUÇÃO 

A região do Seridó é muito rica em termos de recursos minerais, esta riqueza esta ligada 
intimamente a Província Pegmatítica Borborema, que se estende da porção central do estado do Rio 
Grande do Norte até a porção central do estado da Paraíba, abarcando praticamente toda a Região do 
Seridó. E é neste contexto, que ocorre uma grande quantidade de corpos pegmatíticos que são 
portadores de minerais de lítio, elemento químico que vem tendo uma grande alta no mercado, sendo 
que nos últimos anos seu preço como commoditie mais que triplicou. Essa alta vem acompanhada 
pela tendência do mercado internacional de maior utilização de baterias de lítio, principalmente agora 
em veículos de pequeno a médio porte. 

Neste contexto, este trabalho visa realizar um levantamento dos minerais portadores de lítio 
em dois pegmatitos clássicos e portadores de uma grande gama de associações mineralógicas do 

PALAVRAS-CHAVE: Lítio, Pegmatito, Mineralogia. 

KEYWORDS:  Lithium, Pegmatite, Mineralogy. 
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município de Parelhas/RN, que são os pegmatitos Capoeira e Alemão. No final, houve a construção 
de um pequeno catálogo destinado ao auxílio de futuras pesquisas minerais na região. 

Estes corpos encontram-se inseridos geologicamente na Província Borborema (Almeida et al. 
1977 e 1981), mais precisamente no Terreno Seridó inserido no Domínio Rio Grande do Norte 
(Santos, 1996; Santos et al., 1999), sendo caracterizado pela presença de litotipos paleoproterozoicos 
(Complexo Caicó), o qual constitui o embasamento para as supracrustais 
neoproterozoicas/ediacaranas (Grupo Seridó) sendo eles intrudidos por vários corpos ígneos 
associados ao magmatismo brasiliano, como por exemplo da Província Pegmatítica Borborema, uma 
das mais importantes do mundo, que é responsável por uma grande riqueza mineral da região.  

METODOLOGIA 

Para a realização do trabalho foi selecionado dois corpos pegmatíticos litíferos clássicos, que 
são explorados para a famosa “turmalina paraíba” (turmalina tipo elbaíta indicolita), sendo eles os 
pegmatitos de Capoeira e Alemão, pois pela literatura os mesmos já eram conhecidos como 
pegmatitos que contêm uma gama de minerais de lítio.  

A segunda fase foi a visita de campo nos dois corpos pegmatíticos, visando a coleta de 
minerais. As mesmas aconteceram no decorrer do semestre de 2017.1 em diversas ocasiões, 
aproveitando visitas de disciplinas do próprio Campus Parelhas, como também visitas do Campus 
Natal-Central, além de saídas de campo realizadas pelo projeto.  

Todas as amostras foram inicialmente divididas em dois grupos, de acordo com cada 
pegmatito, sendo realizada uma primeira identificação e coleta em campo dos minerais portadores de 
lítio. Após essa primeira separação, começou uma classificação mais detalhada com a catalogação 
das diferentes espécies mineralógicas identificadas. 

2 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Durante o projeto foram catalogados seis minerais portadores de lítio em sua composição 
(tabela 1), principalmente o mais comum e utilizado na exploração deste metal no Brasil, o mineral 
espodumênio (figura 1). Os demais minerais encontrados foram a ambligonita (figura 2), lepidolita 
(figura 3), trifilita-litiofilita (figura 4), elbaíta tipo rubelita (figura5) e elbaíta tipo indicolita (figura 
6).  

 Os dois corpos pegmatíticos visitados são conhecidos por serem pegmatitos litíferos, tanto 
que os dois são lavrados afim de se extrair elbaítas do tipo indicolitas gemológicas (turmalina 
paraíba). Estes também são conhecidos por sua variedade mineralógica, tanto que não foi difícil a 
seleção e identificação dos minerais catalogados, e em grandes quantidades. 

Isso implica, que há uma grande possibilidade de ser concretizada uma atividade de pesquisa 
mineral na região do Seridó para lavra de lítio, o que pode vir a ser uma nova frente de oportunidade 
em uma região que carece de meios de renda a população. 
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Tabela 1 – Dados dos minerais de lítio identificados nos pegmatitos de Capoeira e Alemão localizados no município de Parelhas/RN. 

Nome do mineral Espodumênio Ambligonita Lepidolita Trifilita-Litiofilita Elbaita - Rubelita Elbaita - Indicolita 

Fórmula química LiAlSi2O6 (Li,Na)AlPO4
(F,OH) 

Na(Li,Al,Mg)3Al6B
3SiO6O27(OH,F)4 

Li(Fe, Mn)PO4 Na(Li,Al,Mg)3Al6B3Si
O6O27(OH,F)4 

Na(Li,Al)3Al6B3.Si6O27
(OH,F)4 

Cristalografia Monoclínico Triclínico Monoclínico Ortorrômbico Hexagonal Trigonal 

Hábito Tabular Granular, 
prismático, 
maciço 

Micáceo Maciço Prismático, estriado, 
colunar, laminar 

Prismático, estriado, 
colunar, laminar 

Dureza 6,5 - 7 6 2,8 4,5 - 5 7 – 7,5 7 – 7,5 

Densidade 3,15 - 3,2 3,01- 3,09 2,8 - 3 3,42 – 3,56 2,9 – 3,2 2,9- 3,2 

Brilho Vítreo Vítreo a 
perláceo 

Perláceo Vítrio a resinoso Lustroso, vítreo a 
resinoso 

Lustroso, vítreo a 
resinoso 

Cor Branco, verde, 
róseo, cinza, 
amarelo 

Verde-claro, 
azul-claro, 
amarelo-
claro, cinza, 
marrom-
esbranquiçad
o 

Rosa, violeta, 
cinza-amarelada, 
lilás e as vezes 
incolor 

Verde, rosa 
amarelado/ 
acinzentado, 
azulada 

Vermelha, rosa Incolor, azul 

Fonte: Dana, J. D. (1981). 
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Figura 01 – Espodumênio LiAlSi2O6 Figura 02 – Ambligonita (Li,Na)AlPO4(F,OH) Figura 03 – Lepidolita K2(Li,Al)5-6Si6-7Al2-

1O20(OH,F)4 

Fonte: Autor (2017) Fonte: Autor (2017) Fonte: Autor (2017) 

Figura 04 – Trifilita-Litiofilita Li(Fe, Mn)PO4 Figura 05 – Elbaíta - Rubelita
Na(Li,Al,Mg)3Al6B3SiO6O27(OH,F)4 

Figura 06 – Elbaíta - Indicolita
Na(Li,Al)3Al6B3.Si6O27(OH,F)4 

Fonte: Autor (2017) Fonte: Autor (2017) Fonte: Autor (2017) 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No projeto foi possível observar a grande variedade mineralógica do Seridó, principalmente 
em minerais portadores de lítio e em quantidade considerável. O que já vem sendo debatido por vários 
autores (Rolff, P. A. M. A, 1946, Salim, J., Brasil, Regina C. de O. 1998, Da Silva, M. R. R., Dantas, 
J. R. A. 1984, Silva S. M. P., Crósta A. P., Souza Filho C. R. 2006). 

Neste contexto, mostra-se de forma necessária, principalmente por conta de todo o cenário 
internacional, uma grande pesquisa mineral para se determinar as reservas de lítio no Seridó. Isto 
implicaria, se confirmada, uma nova zona de exploração mineral e que possibilitaria um ganho de 
renda a população local. 
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EXPLORAÇÃO DE ÁGUA MARINHA NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS/RN 

RESUMO 
O município de Tenente Ananias é mundialmente 
conhecido como a “Terra da Água Marinha” e está 
é uma das importantes vocações econômicas da 
região. O Brasil possui as mais importantes jazidas 
de água marinha do mundo e o Rio Grande do 
Norte possui a mais abundante e valiosa gema. Este 
artigo objetiva identificar geologicamente e 

historicamente a extração deste bem e a sua 
importância socioeconômica para o Estado. Além 
dos aspectos estruturais que expõem em vários 
momentos a falta de investimento e das práticas 
seguras dentro da atividade de garimpagem 
realizada na região

EXPLORATION OF MARINE WATER IN THE CITY OF TENENTE ANANIAS / RN 

ABSTRACT 
The municipality of Tenente Ananias is known 
worldwide as the "Land of Marine Water" and is 
one of the important economic vocations of the 
region. Brazil has the most important marine 
water deposits in the world and Rio Grande do 
Norte has the most abundant and valuable gem. 
This article aims to identify geologically and 

historically the extraction of this good and its 
socioeconomic importance for the State. In 
addition to the structural aspects that expose at 
various times the lack of investment and safe 
practices within the activity of mining in the 
region. 

1 INTRODUÇÃO 

Os bens minerais possuem significativa importância para sociedade, a tal ponto que as 

principais fases de evolução da humanidade são divididas em relação aos minerais usados em cada 

uma delas. Desde a idade da pedra, bronze, ferro, e atualmente, caracterizada, pelos elementos terras 

raras. As práticas de extração e beneficiamento minerais são imprescindíveis para a manutenção do 

desenvolvimento e a criação do bem-estar devido as necessidades básicas do ser humano 

(alimentação, moradia, vestuário, equipamentos eletroeletrônicos, etc).   

Além das necessidades básicas que são supridas por elementos oriundos das práticas 

mineradores, existem também, os adornos que são usados a centenas de anos e que embelezam ou 

trazem características culturais e ritualísticas. As gemas ou pedras preciosas são exemplos de rochas 

que quando lapidas são colecionáveis ou usadas como adornos. Suas descrições e qualificações, 

quanto a qualidade e beleza, são feitas por meio de especificações técnicas que abrangem desde sua 

cristalografia (as gemas são organizadas em sete sistemas cristalinos) até o chamado habito que é a 

forma ou combinação de formas que cada gema possui. 

PALAVRAS-CHAVE:   mineração, gemas, socioeconômico, garimpo, Tenente Ananias. 

KEYWORDS: Mining, gems, socioeconomic, gold panning, Tenente Ananias. 
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Existem dezenas de tipos diferentes de gemas no mundo. O Brasil, por exemplo, possui cerca 

de 90 tipos diferentes, e dentre estas o município de Tenente Ananias (possui cerca de vinte e cinco 

principais pegmatitos) se sobressai na extração, na maioria das vezes por método da garimpagem, de 

Água-Marinha que é uma variedade de berilo e possui esse nome devido a coloração azul ou 

esverdeada sempre em tons claros e que se assemelham a cor do mar. Por não existirem versões de 

águas-marinhas sintéticas está espécie torna-se ainda mais valiosa no mercado internacional de joias. 

O objetivo do trabalho é discutir geologicamente a região, além de historicamente compor noções 

sobre as primeiras prospecções e por fim analisar a prática de garimpagem e os altos riscos humanos, 

ambientais e sociais desta exploração que, em muitos casos, pode ser considerada ilegal.  

2 METODOLOGIA 

Este trabalho é uma pesquisa de iniciação cientifica realizada por alunos do curso de Mineração 

do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. A proposta 

é voltada para as mineralizações que ocorrem no Estado do RN e um dos bens minerais de grande 

expressividade são as pedras preciosas. Evidenciaremos os aspectos da localização geográfica em que 

são encontradas as jazidas, uso das gemas e os impactos gerados pela garimpagem. 

Esta pesquisa foi elaborada com base em pesquisas bibliográficas, além das vivencias nas aulas 

de campo pelo interior do estado. O objetivo é discutir a situação de um ponto de vista histórico, 

geomorfológico sobre a atual da produção geológica do Rio Grande do Norte.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Apresentaremos a seguir o atual panorama da atividade mineradora na região de Tenente 
Ananias (Figura 1 demonstra a localização das áreas dos Distritos Gemológicos do RN, destacado o 
município) tendo uma perspectiva inicial relacionada às características históricas da região e da gema 
Água Marinha e logo em seguida os possíveis motivos que levaram ao decaimento na extração e 
comercialização das gemas. 

Figura 1 –Localização das Áreas dos Distritos Gemológicos 

do Estado do Rio Grande do Norte 

DCS - Distrito Gemológico Centro-Sul 

DS - Distrito Gemológico Sul 

DESW - Distrito Gemológico 

 Extremo Sudoeste 
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O Distrito Mineiro Tenente Ananias (RN/PB) está inserido em um ambiente geológico 
conhecido como Província Borborema (figura 2) e localiza-se no extremo oeste dos estados do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba. E os cristais de Água Marinha são encontradas na rocha denominada 
de pegmatito, e possui um total de vinte e cinco os principais pegmatitos desta região, dentre os quais 
se destacam o de Nova Descoberta, Mina Velha, Mina do Meio, etc. 

 Figura 2- Localização da Província Pegmatítica da Borborema. Fonte: Beurlen; Da Silva e soares(2002) 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (2009) A água marinha de Tenente 
Ananias é uma gema de alto valor econômico, reconhecida pela alta pureza e limpidez, o azul 
profundo e o talhe grande, essas mineralizações estão numa área de aproximadamente 460 km². 
Tratando-se de uma região reservada exclusivamente para atividades garimpeiras, não há, sequer, 
uma área titulada pelo DNPM, sendo esta a razão pela qual, muito pouco se conhece a respeito de 
seus recursos minerais, principalmente no que se refere às suas reservas. O DNPM ainda discorre 
sobre as mineralizações existentes no Rio Grande do Norte e apresenta 2 gráficos que juntos expõem 
a importância da gema de água-marinha. O Gráfico 1 apresenta as gemas presentes no estado, em um 
total de 148 jazimentos, 94 são de água marinha, 19 de turmalina, 10 de esmeralda, 8 de ametista, 6 
de lazulita e 11 representam outros tipos. Já o Gráfico 2 apresenta 28 municípios do estado que 
possuem jazimentos de gemas. 
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O Ministério de Minas e Energia (MME, 2008) explica a garimpagem sendo feita com uso 
exclusivo de ferramentas manuais e aplicação de explosivo caseiro (mistura de nitrato de potássio 
com um pouco de óleo combustível). Trata-se de trabalho penoso, arriscado e de baixa rentabilidade 
em virtude da dispersão das rochas das quais as gemas podem ser extraídas. Os equipamentos e o uso 
dos explosivos, em geral, são realizados de uma forma bem primitiva e não controlam a emissão de 
poeira o que pode causar várias doenças a saúde do trabalhador. Além do mais, as técnicas de 
garimpagem nem sempre se preocupam com os impactos causados ao ambiente, por exemplo, 
empobrecimento do solo, desertificação, poluição do lençol freático, etc.  

Segundo os dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM,2016) o Estado do 
Rio Grande do Norte possui apenas quatro áreas que foram requeridas de uma forma legalizada e 
buscam respectivamente a disponibilidade para pesquisa e autorização relacionadas a substância de 
Água Marinha. A falta de legalidade é um dos principais problemas, esse meio tem gerado uma 
exploração clandestina e intensifica os problemas decorrentes da exploração ilícita de material e põem 
em risco os trabalhadores e a vizinhança que sofre com os diversos impactos ambientais e sociais, as 
Figuras 3, 4 e 5 aplicadas no guia de Geografia das Pedras Preciosas no Brasil demonstram bem a 
coloração da água-marinha e mostra também um garimpeiro da região. Outro fator, é a falta de 
investimento em uma educação profissionalizante que consiga suprir a necessidade de profissionais 
habilitados na região.  

Figuras 3, 4, 5  exemplificando a coloração da gema e o garimpeiro da região 

Ao meio ambiente, devido à atividade da lavra e disposição dos rejeitos podemos observar que 
no caso do município de Tenente Ananias a mineração, que é principalmente realizada por método 
subterrâneo, praticamente não existiu alteração da paisagem. Tendo também a construção de vias de 
acesso e de usinas de beneficiamento não causadoras de grande dano ao meio físico do município. 
Mas a extração mineral desordenada e ilegal resultou no desmatamento de parte do território e 
também gerou a poluição de parte da água.  

Sabendo-se que o uso da água dentro do garimpo pode eventualmente atingir o lençol freático, 
como também, o fenômeno natural da seca que atinge a região, torna o recurso hídrico a maior 
alteração no ambiente físico, a fauna e flora, e também a vida humana. Por conseguinte, a diminuição 
dos recursos e do apoio governamental teve como resultado a estagnação da atividade mineradora em 
grande parte do interior do estado, já que, os pequenos empresários e garimpeiros não tem como 
financiar as produções, nem investir em equipamentos e técnicas mais modernas. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diversas situações contemplam ao Estado do Rio Grande do Norte um importante expoente de 
gemas, principalmente, da Água Marinha de Tenente Ananias. Mas existem problemas que se 
perpetuaram com o passar dos anos e que demonstram expressividade quando tratamos de valorização 
do mercado internacional, visto que, existem poucos profissionais habilitados para a extração, 
manuseio e lapidação, essa dificuldade compromete a qualidade do material e apresenta perda enorme 
para economia, já que, nossas gemas saem para a venda em estado bruto e assim não possuem a 
valorização total.  

Mesmo tendo o seu auge na década de 80, a exploração da gema em Tenente Ananias se encontra 
em decadência e este fato é comprovado através da diminuição de gemas disponíveis para a venda. 
As arcaicas técnicas de garimpagem que geram danos diretos ao trabalhador (acidentes de trabalho e 
até óbitos são descritos pela comunidade local) por vezes tendo a causa diretamente relacionada ao 
uso incorreto dos explosivos que provocaram problemas respiratórios devido a elevada presença de 
produtos químicos suspensos nas minas. Além dos problemas ambientais principalmente 
relacionados ao desmatamento na construção das minas e nas vias de acesso, os enormes depósitos 
de rejeitos e o risco de erosão ocasionado por planejamento inadequado. 

 Desta forma, existe uma necessidade na realização de pesquisas através de órgãos de âmbito 
estadual e nacional que contemplem a viabilização de projetos que possam compor a aquisição de 
novos equipamentos, treinamento de mão de obra especializada, além de, investimentos financeiros 
e de assessoria nas diversas etapas para melhoria da extração e beneficiamento mineral, destinados 
aos pequenos garimpeiros para que assim se consiga uma real produtividade das minas.   
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CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR NITRATO NA 
ZONA SUL DE NATAL/RN 

COSTA, A.K.S.1; DANTAS, D.A2 e VIEIRA, I.R.S3

1,2,3 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo 

evidenciar a contaminação da água subterrânea 

por nitrato na zona sul na cidade de Natal/RN. 

Tem se visto o aumento do número de casos de 

doenças causadas por substâncias químicas e 

biológicas nocivas, presente principalmente 

em águas subterrâneas. Visando um estudo 

qualitativo da situação da água que abastece a 

zona sul de Natal, foi realizada uma pesquisa 

da qualidade da água oferecida pela rede de 

distribuição. 

ABSTRACT 

The present article has the objective of 

evidencing the contamination of the underground 

water by nitrate in the south zone in the city of 

Natal / RN. There has been an increase in the 

number of cases of diseases caused by harmful 

chemical and biological substances present 

mainly in groundwater. Aiming at a qualitative 

 study of the water situation that supplies the 

southern zone of Natal, a survey was carried out 

on the water quality offered by the distribution 

network. 

1 INTRODUÇÃO 

A Companhia de Saneamento e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN) distribui 

aproximadamente 95 milhões de m3 de água ao ano para a população de Natal (RN), sendo que 

64% é de origem de subterrâneas e o restante, das águas superficiais das lagoas do Jequi e 

Extremoz, localizadas na periferia da cidade. As águas subterrâneas consistem na principal fonte 

de fornecimento hídrico da população. 

PALAVRAS-CHAVE:  Água subterrânea, nitrato, hidrogeologia 

KEYWORDS:  Groundwater, nitrate, hydrogeology. 

XIII CONGIC | III SECITEX 199



Embora ela seja, de suma importância para o abastecimento da cidade, sua qualidade, se 

deteriora a cada dia, por causa das crescentes atividades urbanas. Dentre as atividades mais 

importantes, destaca-se a infiltração no solo de águas servidas das fossas e sumidouros, pois 

cerca de 70% dos esgotos domésticos produzidos são lançados no subsolo (RIGHETTO; 

ROCHA, 2005). 

A falta de um sistema de esgotamento sanitário e de tratamento que permita a disposição 

final adequada aos esgotos domésticos, compromete o manancial subterrâneo da cidade, a julgar 

pelos teores de nitrato acima do padrão de potabilidade da Portaria 518/2004 do Ministério da 

Saúde, que é 45 mg/L - NO-3 (10 mg/L NO3 – N Nitrogênio Nitrato) encontrados em água de 

poços que abastecem a cidade de Natal. De acordo com a CAERN, vários poços que 

ultrapassaram esse limite foram fechados, enquanto outros poços ainda se encontram em 

operação graças à diluição efetuada pela concessionária, por meio da mistura de águas 

provenientes de mananciais superficiais. 

O contaminante inorgânico de maior preocupação em águas subterrâneas é o íon nitrato 

NO3-, que normalmente ocorre em aquíferos de zonas rurais e suburbanas. Os nitratos em águas 

subterrâneas derivam-se principalmente de quatro fontes: aplicação de fertilizantes com 

nitrogênio, bem como inorgânicos e de esterco animal, em plantações; cultivo do solo; esgoto 

humano depositado em sistemas sépticos e deposição atmosférica (BAIRD; CANN, 2011) 

qualitativos. 

2 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos utilizados constituíram-se de pesquisa bibliográfica, 

realizada na literatura especializada disponível, principalmente publicada em SERHID (2006), 

pesquisas com os moradores da zona sul de Natal (figura 01) onde foram recolhidas informações nas 

contas de água, onde é possível visualizar o valor de nitrato concedidos pela empresa estatal Caern. 

   Figura 01- Mapa de Localização da zona Sul de Natal 

    Fonte: Autoria Própria (2017) 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Segundo o estudo supramencionado, no ano de 2006, Natal possuía 1.508 poços utilizados 

para abastecimento, distribuídos em condomínios, hospitais, comércio em geral, instituições de 

ensino, particulares e outros empreendimentos. De acordo com o relatório final de SERHID (2006) 

“os relatórios mostram que uma boa parte das águas está afetada por nitrato, com a presença de águas 

nativas (0,00 mg/L e N) até águas altamente contaminadas com um teor de até 27,78 mg/L e N”. 

Mais de 80% dos pontos analisados apresentaram concentrações dentro dos limites, mostrando 

que a água oferecida à população da Zona Sul de Natal está, em sua maioria, de boa qualidade no 

tocante ao nitrato. 

Na tabela 01 mostra os valores disponibilizados pela Caern nas contas de água dos moradores. 

Tabela 01- Valores de Nitrato disponibilizados pela Caern 

LOCAIS TEOR DE 
NITRATO 

LOCAIS TEOR DE 
NITRATO 

Candelária 1 5,7 N. Descoberta 3 8,1 

Candelária 2 5,7 Neópolis 1 4,8 

Candelária 3 5,7 Neópolis 2 6,7 

Capim Macio 1 5,2 Neópolis 3 6,7 

Capim Macio 2 7,9 Pitimbu 1 9,3 

Capim Macio 3 7,9 Pitimbu 2 9,3 

Lagoa Nova 1 8,2 Pitimbu 3 9,2 

Lagoa Nova 2 9,6 Ponta Negra 1 7,1 

Lagoa Nova 3 8,2 Ponta Negra 2 2,0 

N. Descoberta 1 8,5 Ponta Negra 2 2,0 

N. Descoberta 2 8,5 

Fonte:  Autoria Própria (2017) 
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Na Zona Sul de Natal todos os bairros estão dentro do limite imposto pelo Ministério da saúde 

de (10 mg/L NO3 - N). As concentrações de nitratos variam de acordo com o tempo de modo que os 

valores apontados pela Caern representam a média dos valores apresentados durante o mês de julho. 

Nos bairros de Lagoa nova, Nova Descoberta e Pitimbu apresentaram valores que se aproximam do 

limite. Enquanto os bairros de Ponta Negra, Neópolis e Candelária apresentaram teores bem abaixo 

do limite. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos resultados decorrentes da pesquisa realizada através dos dados fornecidos pela 

Companhia de água e Esgotos (CAERN) nas contas de água dos moradores da zona sul, conclui se 

que todos os bairros estão com os teores de nitrato abaixo do limite imposto pelo ministério da Saúde 

(10 mg/L NO3 - N). A média nessa zona é de (6,9 mg/L NO3 - N) dentro da normalidade.  As águas 

subterrâneas cumprem um papel importante e, em inúmeros casos, é indispensável para o 

fornecimento de água potável. Por isso, é recomendado a sua proteção, com eliminação das causas 

de possíveis contaminações, bem como o uso de filtração, antes da desinfecção, para reduzir, a um 

nível significante, o risco de transmissão de qualquer contaminante pela água (ABRAMOVICH et 

al., 1998). 
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UTILIZAÇÃO DE GAMAESPECTRÔMETROS NA COLETA E 
TRATAMENTO DE DADOS GEOFÍSICOS RADIOMÉTRICOS EMITIDOS 

EM UM AMBIENTE PÚBLICO 

VIEIRA, I. R. S.1; CAPISTRANO, T. S. 1; DANTAS, D. A. 1; COSTA. A. K. S. 1. 
1 IFRN – Campus Natal Central. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A confecção de dados radiométricos realizada na 
DIAREN visa caracterizar a radiação emitida no 
ambiente. A investigação foi realizada 
utilizando-se dois gamaespectrometros: RS-220 
e o RS-125, capazes de identificar os 
radioisótopos e a gama total de radiação. As 

anomalias identificadas, apresentadas em mapas, 
são analisadas com valores referenciais baseados 
na CNEN. Concluiu-se, por meio de análise que 
não há ambientes com radioatividade acima dos 
níveis e limite de dose na população amostral. 

ABSTRACT 

The radiometric survey at DIAREN aims at 
characterizing the radiation emitted in the 
environment. The investigation was carried out 
using two gamma spectrometers: RS-220 and 
RS-125, capable of identifying the radioisotopes 
and the total range of radiation. The anomalies 

found, presented in maps, were compared with 
the reference values indicated by CNEN. It was 
concluded through analysis that there are no 
environments with radioactivity above levels and 
dose limit in the sample population. 

1 INTRODUÇÃO 

Hoje é notório que o ser humano em qualquer lugar estará sempre exposto a radioatividade. 
Encontrando-se natureza por meio de nuclídeos com alta radioatividade proveniente de minerais e 
rochas, bem como, nos materiais manipulados pelo homem como os aparatos nucleares etc. Muitas 
doenças como: leucemia, tumores, destruição de tecidos vivos, malformações fetais, mutações 
genéticas, de órgãos e de glândulas do sistema humano, tem como possíveis causas e 
desenvolvimento a radioatividade, razão essa pela qual boa parte da população se vê interessada, e 
ainda assim, órgãos de vigilância sanitária. Segundo Pires (2011), o efeito da radioatividade no ser 

PALAVRAS-CHAVE: Radioatividade, saúde, geofísica, gamaespectrometros, IFRN. 

KEYWORDS: Radioactivity, health, geophysics, gamma spectrometer, IFRN. 
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humano é dependente da dose e do tempo de exposição. No entanto, não é possível determinar a 
relação entre o tipo de efeito que aquela exposição acarretará ao homem e o nível de exposição. 
Demasias à parte, acredita-se que lugar algum estará totalmente isolado para se ter uma exposição 
nula ou não influente. É comprovado que exposições radioativas são grandes causadoras de sérios 
danos a um indivíduo. Destarte, este trabalho propõe-se a realizar medições sistematizadas de 
radioatividade nos pisos do prédio da DIAREN, por acreditar na existência de possíveis emissões de 
radioatividade neste local -que estão diretamente ligadas ao ser humano que passa boa parte do seu 
tempo lá (seja trabalhando ou estudando), precisamente em equipamentos que utilizam a radiação 
ionizante para análise de teor e estrutura de materiais e nas amostras de rochas (Cavalcanti et all). 

2 METODOLOGIA 

O planejamento de coleta da DIAREN foi feito por meio de duas plantas: uma do piso inferior 
(Figura 1) e outra do piso superior (Figura 2), georreferenciadas em coordenadas UTM, SIRGAS 
2000, zona 25. Assim, foram feitas 57 estações no edifício todo, distribuindo estações (variáveis) por 
sala (48), corredor superior (4) e corredor térreo (5). Durante dois dias, todos os dados foram 
coletados em todas as estações, utilizando os cintilômetros. Os equipamentos tinham seus sensores 
apontados para cima, em uma altura próxima à cintura, a fim de detectar e medir a intensidade da 
radiação presente no ar. Durante as medições, eram evitados aparelhos eletrônicos e/ou rochas -caso 
houvessem no ambiente- próximas evitando influencia na dosagem natural do ambiente. 

Figura 1: Pavimento inferior da DIAREN  Figura 2: Pavimento superior da DIAREN 

Fonte:  autoria própria  Fonte:  autoria própria 

Os equipamentos utilizados para o levantamento de dados foram os cintilômetros RS-125 e 
RS-220 Super-IDENT pertencentes ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte. O cintilômetro RS125 (Figura 3) é digital e tem como função identificar a taxa de 
dose radioativa expressa em Sievert e a quantidade presente no local, dos radioisótopos potássio (em 
porcentagem), urânio e tório (esses últimos ambos em ppm – partes por milhão). O cintilômetro RS- 
220 Super-IDENT (Figura 4) é um cintilômetro digital que identifica a taxa de dose radioativa, o 
isótopo radioativo que está emitindo a radiação e sua quantidade em Sievert. 
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Figura 3: Gamaespectrometro RS-125   Figura 4: Gamaespectrometro RS-220 

Fonte:  autoria própria    Fonte:  autoria própria 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os dados obtidos para o DIAREN foram gridados em software ArcMap 10.3 para gerar os 
seguintes mapas para cada um dos ambientes: a partir da utilização dos dois cintilômetros, foram 
gerados mapas que representassem o Sievert e a presença de potássio (K), urânio (U) e tório (Th). Os 
locais de maior intensidade do campo radioativo são representados pela cor rósea, e os de menor 
intensidade são indicados pela cor vermelha. Os índices de dosagens mostraram-se diretamente 
proporcionais aos valores do campo radioativo. Deste modo, as localizações das anomalias da taxa 
de dose acompanharam as do campo de radiação ionizante. As concentrações de dose Sievert na 
unidade nSv/h (Figura 5 e Figura 6) em ambos os pisos apresentaram variações consideráveis, sendo 
o menor valor 65 nSv/h e o maior 103 nSv/h. Ainda assim, de acordo com o Comité Científico das
Nações Unidas para os Efeitos das Radiações Atômicas (UNSCEAR), a taxa de dose média absorvida
é de 84 nSv/h.

Figura 5: Mapa Sievert, piso superior da DIAREN     Figura 6: Mapa Sievert, piso inferior da DIAREN 

Fonte:  autoria própria    Fonte:  autoria própria 

Diante da obtenção de dados da concentração do potássio em todas as 57 estações, as mesmas 
variaram de 0,4% a 1,7%, com concentração média de 1,02%. Ainda assim, considerando que em 
todo potássio, apenas 0,0118% é abundante de 40K (radioativo), tal elemento é despreocupante 
quanto à saúde do indivíduo do público. Logo, a partir da concentração de potássio (em porcentagem) 
e dos dois radioisótopos (urânio e tório) a seguir, é possível gerar o cálculo da dose anual de radiação 
(DAR) por meio da Equação de Grasty (Figura 7). As concentrações de urânio variaram de 0 ppm à 
4,9 ppm (laboratório de petrografia), considerando todas as estações coletadas (57). A média de 
concentração é de 2,08 ppm, ou seja, está entre o limite de abundância média do elemento na crosta 
terrestre, entre 2 e 3 ppm (Dickson & Scott, 1997; Minty, 1997; Wilford et al., 1997; IAEA, 2003; 
Bonotto, 2004). As doses de tório, no levantamento em todo o prédio, variaram de 1,8 ppm à 14,4 
ppm, e a média das concentrações é de 6,9 ppm. Entretanto, o tório é o radioisótopo mais abundante 
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entre todos em questão (Godoy LC et al. 2011). Apesar dos números parecerem relativamente altos, 
quando comparamos com a média das concentrações presentes na crosta terrestre, que se encontra 
em 33,27, o ambiente é considerado seguro com presença de algumas anomalias onde a dose 
ultrapassa 12,38 ppm, ou seja, o laboratório de informática e o laboratório de tratamento de minério. 

Figura 7: Equação de Grasty para cálculo da DAR 

Fonte: Grasty 

Ao longo das estações de coleta foi identificado o radioisótopo K-40. Este fez-se presente em 
diversas estações, principalmente, devido à presença de pavimentação bripar, que muitas vezes tem 
o seu material oriundo de granitos ou outras rochas ricas em feldspato potássico. Na DIAREN as
anomalias detectadas no piso superior foram nos laboratórios de Projeto, Pesquisa Ambiental,
Instrumentação, Microbiologia, Fisico-Química, Informática Aplicada e Fotogeologia. No piso
inferior, as anomalias localizam-se com mais frequência nos laboratórios de Petrografia e
Mineralogia, devido à presença de rochas alcali-feldspato granitos e rochas ígneas ácidas. Quanto à
detecção de radioisótopos, foram encontrados: K-40 e Th-232. O K-40 esteve presente nas estações
6, 8, e 12 a 16 no piso superior, e em quase todas as estações do pavimento inferior. Por sua vez, o
Th-232 esteve presente, exclusivamente, na estação 31, no pavimento inferior. Os dados referentes a
concentração dos radioisótopos a fim de saber o quão nocivo ou seguro é o ambiente do prédio da
DIAREN, para o indivíduo do público. Assim sendo, levou-se em consideração o limite estabelecido
por organismos internacionais, de 1.000 μSv/ano (ICRP, 1990; 2005; CNEN, 2005). O dado obtido
através da equação fora de aproximadamente 581,44 μSv/ano, ou ainda assim, 0,6 microsievert por
ano. Com auxílio dos parâmetros do CNEN (Quadro 1), o ambiente se encontra no limite anual para
público em situação operacional normal.

Quadro 1: Níveis, limites e referências de dose de radiação 

Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

As anomalias encontradas neste trabalho referem-se àqueles valores acima da média 
aritmética mais um desvio padrão. Ou seja, são intrínsecas à distribuição da população amostral e não 
propriamente a valores acima daqueles de referência. Os índices das taxas de dose de Sievert, dos 
radioisótopos e da dose anual de radiação foram significativamente baixos. Sendo assim, o prédio da 
DIAREN do Campus Natal Central do IFRN se encontra nos limites estabelecidos por órgãos 
aplicados na temática. Para, todavia, não afasta a necessidade de investigações e da continuidade de 
levantamentos anuais, implicando que a radiação é influenciada por diversos fatores que estarão 
sempre em atividade no ambiente.  
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ÁREA TEMÁTICA: Geociências. 

RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a 

precipitação ocorrida no município de Nova Cruz, no 

Agreste Potiguar. Foram analisados cenários, com base 

em análises estatísticas, para determinar o período 

chuvoso e seco dessa região. Foram utilizados dados  

meteorológicos provenientes da estação da EMPARN 

instalada na cidade. Esse estudo é fruto do Projeto de 

Pesquisa intitulado “Estudo das Variáveis Climáticas do 

Município de Nova Cruz/RN” que foi aprovado no Edital 

06/2016 – PROPI/IFRN. 

ABSTRACT 

The present work has the objective of analyzing the 

precipitation occurred in the municipality of Nova Cruz, 

in the Agreste Potiguar. Scenarios were analyzed, based 

on statistical analyzes, to determine the rainy and dry 

period of the region. Data were collected from EMPARN 

station installed in the city. This study was approved by 

the Research Project entitled "Study of the Climate 

Variables of the Municipality of Nova Cruz / RN", which 

was approved no. 06/2016 - PROPI / IFRN. 

1 INTRODUÇÃO 

É sabido que a água é fundamental para a saúde e constitui um dos modos mais eficazes de 

melhorar a saúde e o bem estar da população. Todavia o aumento gradativo da população urbana 

faz com que esse bem precioso venha se tornar escasso num futuro não muito distante. Como 

alternativa e forma de suprir essa dificuldade, uma maneira inteligente é incentivar práticas ou 

instituir programas que levem ao aproveitamento de água de chuva de modo que seja integrado ao 

abastecimento de água potável. Para isso acontecer faz-se necessário respeitar as características 

mínimas exigidas sobre a questão da qualidade dessa água de chuva, tornando assim uma medida 

eficiente em termos de conservação e economia de água (Almeida, et al. 2015).  

Recurso natural renovável, a água poderia ser aproveitada de maneira economicamente 

sustentável, uma delas é captação pelo telhado das edificações. Qualquer espaço que contenha 

PALAVRAS-CHAVE: Precipitação; Estatística; Nova Cruz/RN. 

KEYWORDS: Precipitation; Statistic; Nova Cruz/RN. 
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infraestrutura poderia ser trabalhado de forma a coletar a água da chuva. Para Almeida et al. (2016), 

Nas últimas décadas, as alterações climáticas e suas consequências para a humanidade, tem sido 

uma das maiores preocupações de cientistas de todo o mundo. Principalmente no tocante aos fatores 

responsáveis pela variabilidade climática, que vêm se acentuando desde meados do século XX. As 

atividades humanas são, na visão de alguns pesquisadores, as responsáveis por parte destas 

mudanças. Entretanto, deve-se levar em consideração, uma possível variabilidade climática natural, 

uma vez que a magnitude do sinal associada a ela nos registros climáticos existentes, ainda não foi 

bem determinada (IPCC, 1996, 2001). 

A questão das mudanças climáticas tem sido discutida em diferentes setores de atividade 

humana e em diferentes regiões, onde relatórios de pesquisas têm evidenciado alterações 

principalmente nos padrões de ocorrência de precipitação. 

Esta pesquisa faz parte do Projeto de Pesquisa aprovado no Edital 06/2016 – PROPI/IFRN e 

tem como objetivo apresentar uma análise estatística dos dados mensais e anuais da série histórica 

disponível e em seguida determinar as características do regime pluvial para o município de Nova 

Cruz – RN. 

2 METODOLOGIA 

2.1. Região de Estudo 
Nova Cruz é um município brasileiro localizado no interior do estado do Rio Grande do 

Norte, na mesorregião e microrregião do Agreste Potiguar. De acordo com a estimativa realizada 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2013, sua população era de 37 

079 habitantes. Nova Cruz possui uma área de 277,658 km² e está localiza a 98 km da capital 

estadual Natal. 

Figura 1. Localização do município de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte

O clima de Nova Cruz é caracterizado como semiárido quente (do tipo Bsh na classificação 

climática de Köppen-Geiger). A temperatura média anual é de 25,5 ºC, sendo janeiro o mês mais 

quente (27 ºC) e julho o mais frio (23,3 ºC). A umidade relativa do ar é de 77 %, e o tempo de 

insolação chega a 2 700 horas anuais. 

2.2. Aquisição de Dados 
Foi obtida uma série de dados históricos diários compostos de 23 anos, entre 1992 e 2015, 

fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (EMPARN). 
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2.3. Processamento dos Dados 
Para realização do presente estudo utilizou-se dados mensais e anuais de precipitação pluvial 

do período desse estudo, esses dados foram analisados em planilhas no Excel. 

De posse dos referidos dados não agrupados foram determinados as medidas de tendência 

central (media, mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão, amplitude e outros), sendo a média 

aritmética ( X ) e o desvio padrão (S) calculados mediante as seguintes expressões: 





n

i N

xi
X

1

(1) 

sendo: ix  = total mensal ou anual de chuva em, mm; i = número de observações (1,2..., N) e N =

número total de observações.   
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N

Xx
S

1

2

1

)(
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sendo: Xxi   = desvio de cada um dos valores x1, em relação à média. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Os dados médios mensais de precipitação pluvial e desvio padrão são mostrados, 

apresentados na figura 2, essas apresentam uma elevada dispersão, mostradas através dos 

respectivos desvios padrão. Ainda nessa figura, a baixa variabilidade dos dados mensais de chuvas 

em torno do valor central, a média, mostrando que a dispersão superou a própria média em apenas 

seis meses. 

Figura 2. Médias aritméticas mensais de chuva e dos desvios padrão, correspondentes ao período de 1992 a 2015, 
para o município de Nova Cruz-RN  

Existe uma predominância de meses mais e menos chuvosos, permitindo o agrupamento da 

estação chuvosa, em que a precipitação apresentou grandes montantes, sendo registrada no mês de 

maio uma variação menor em relação aos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho período 

mais chuvoso, que também foi superior a média de variabilidade, sendo assim o período mais 
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chuvoso. Observa-se que na estação chuvosa, os totais mensais de precipitação estão entre 72,73 

mm e 136,72 mm. Já os menores montantes foram registrados nos meses de janeiro, agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro, estação seca, pois choveu abaixo da média mensal.  

Os totais anuais de chuvas ocorridos de 1992 a 2015 comparados com a média aritmética 

são apresentados na figura 3. 

Figura 3. Distribuição dos totais anuais de chuvas observados em 23 anos no período de 1992 a 2015 e sua 

respectiva média esperada, para o município de Nova Cruz-RN  

Na figura 03 temos o resultado da distribuição totais anuais, onde nos anos de 1994, 

1996,1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 e 2011, ficaram acima da média esperada. Já 

os anos de 1992, 1993, 1995, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 

ficaram abaixo da média, e os anos de 1996 e 2013 ficaram muito próximo a média esperada, que 

tem como valor 771,15 mm.   Em 2004, o ano mais chuvoso com um total de precipitação chegando 

a 1,7 vezes a média esperada. Analisando os quatro últimos anos observa-se a má distribuição das 

chuvas no município com os totais abaixo da média, assim corroborando com a necessidade de 

buscar alternativas para o uso racional da água principalmente para dessedentação humana e animal. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As precipitações mais significativas foram nos meses março, abril, maio, junho e julho, que 

é referente ao período chuvoso. 

As distribuições totais anuais mostraram em 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 e 

2011 se destacaram com as quantidades de chuva acima da media esperado com destaque para 2000 

e 2004 com totais superiores a 1000 mm. 
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ESTUDO DE CENÁRIOS PARA UTILIZAR TELHADO PARA CAPTAÇÃO 
DE CHUVA NO CAMPUS NOVA CRUZ - IFRN 

ALMEIDA, C. B. A.1; OLIVEIRA, I. A.2; CORDEIRO, T. O. 1; SILVA, J. V. R. 1 e SANTOS, J. K. L. 1 

1 
IFRN – Campus Nova Cruz; 

2 
Faculdade DeVry FBV - Recife 

ÁREA TEMÁTICA: Geociências. 

RESUMO 

O esse estudo tem o objetivo de apresentar cenários onde 

será utilizado o telhado de construções prediais internas 

ao campus, onde será captada chuva a ser utilizada dentro 

do próprio campus Nova Cruz/IFRN. Foram realizados 

levantamentos sobre as dimensões dos telhados, foi  

realizada uma seleção dos cenários mais adequados para a 

captação. O valor médio de precipitação na área analisada 

é de 771 mm e entre os cinco cenários, o 2 e o 5 teriam 

capacidade de captar maior volume de água. 

ABSTRACT 

This study aims to present scenarios where the roof of 

residential buildings will be used inside the campus, 

where rain will be collected to be used inside the Nova 

Cruz / IFRN campus itself. Surveys were carried out on 

the dimensions of the roofs, a selection of the most  

suitable scenarios for the capture was carried out. The 

average value of precipitation in the analyzed area is 771 

mm and among the five scenarios, the 2 and 5 would have 

the capacity to capture a greater volume of water. 

1 INTRODUÇÃO 

A água da chuva é uma fonte de água doce valiosa e sua captação é de extrema importância 

para a humanidade. Recurso natural, a água poderia ser aproveitada de maneira economicamente 

sustentável, uma delas é captação pelo telhado das edificações. Qualquer espaço que contenha 

infraestrutura poderia ser trabalhado de forma a coletar a água da chuva. Para Almeida et al. (2016), 

no processo de coleta de água de chuva para fins não potáveis o telhado funciona como área não 

impermeável, sendo aconselhável desprezar a primeira água.  

A implantação de sistemas de captação de águas pluviais envolve a determinação de dados 

como: precipitação média do local, área de captação, coeficiente de escoamento superficial, 

qualidade da água, identificação dos usos da água e o tratamento a ser aplicado às águas pluviais. 

PALAVRAS-CHAVE: Captação; Estatística; Nova Cruz/RN. 

KEYWORDS: Captation; Statistic; Nova Cruz/RN. 
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Assim, cada sistema deve ser projetado para condições específicas do local a ser implantado 

(Tomaz, 2003). Para isso, acontecer faz-se necessário respeitar as características mínimas exigidas 

sobre a questão da qualidade dessa água de chuva, tornando assim uma medida eficiente em termos 

de conservação e economia de água (Almeida et al. 2015).  

A captação das águas das chuvas através do escoamento superficial nos telhados é uma 

medida econômica e eficiente, e que dependendo do regime pluvioso anual e da capacidade do 

reservatório de acúmulo de água, pode garantir por um período considerável o fornecimento de 

água para quem a detém (Claudino et al. 2016) 

Esta pesquisa faz parte do Projeto de Pesquisa aprovado no Edital 04/2017 – PROPI/IFRN e 

tem como objetivo apresentar em um primeiro momento cenários onde será utilizado o telhado de 

construções prediais internas ao campus, onde será captada a água de chuva para ser utilizada 

dentro do próprio campus Nova Cruz/IFRN. 

2 METODOLOGIA 

2.1. Região de Estudo 
Nova Cruz é um município brasileiro localizado no interior do estado do Rio Grande do 

Norte, na mesorregião e microrregião do Agreste Potiguar. De acordo com a estimativa realizada 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2013, sua população era de 37 

079 habitantes. Nova Cruz possui uma área de 277,658 km² e está localiza a 98 km da capital 

estadual Natal. 

Figura 1. Localização do município de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte

O clima de Nova Cruz é caracterizado como semiárido quente (do tipo Bsh na classificação 

climática de Köppen-Geiger). A temperatura média anual é de 25,5 ºC, sendo janeiro o mês mais 

quente (27 ºC) e julho o mais frio (23,3 ºC). A umidade relativa do ar é de 77 %, e o tempo de 

insolação chega a 2 700 horas anuais. 

2.2. Aquisição de Dados 
Foram selecionadas três construções prediais no interior do campus: a quadra esportiva e os 

dois vestiários, esses se encontram próximos um dos outros e esses próximos a piscina e do local de 

possível construção de uma cisterna. Em seguida, foram realizadas as medições das dimensões de 

cada um dos telhados das construções supracitadas. 

A partir da analise da série de dados mensais e anuais de precipitação pluvial, fornecido pela 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (EMPARN), da cidade de Nova 

Cruz/RN. Sendo considerado nessa fase do estudo o valor médio da precipitação dos últimos 23 

anos. 
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2.3. Processamento dos Dados 
Para realização do presente estudo utilizou-se dados mensais e anuais de precipitação pluvial 

do período desse estudo, esses dados foram analisados em planilhas no Excel. 

De posse dos referidos dados não agrupados foram determinados as medidas de tendência 

central (media, mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão, amplitude e outros), sendo a média 

aritmética ( X ) e o desvio padrão (S) calculados mediante as seguintes expressões: 





n

i N

xi
X

1

(1) 

sendo: ix  = total mensal ou anual de chuva em, mm; i = número de observações (1,2..., N) e N =

número total de observações.   
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sendo: Xxi   = desvio de cada um dos valores x1, em relação à média. 

Para estimar os volumes potenciais de captação de água da chuva (VPC), será utilizada a 

expressão: 

VPC = VC  *A * Ce (3) 

Sendo: VPC = volume potencial de captação da água da chuva (em litros);VC = volume de água de 

chuva (mm); A = área de captação do telhado (m
2
); Ce = Coeficiente de escoamento (adimensional).

Para estimar os volumes potenciais de escoamento de água da chuva, tomou-se o coeficiente 

de escoamento superficial de 0,75 (Silva et. al., 1984), para cobertura de telhado de barro. Assim, o 

volume de água a ser colocado (VC) foi determinado pelo produto entre o valor total de chuva, em 

milímetro, e a área do telhado, em metros quadrados. Para uniformizar o sistema de unidades e 

obter o volume em litros, utilizarão a seguinte relação: 1 mm de chuva equivale ao volume de 1 litro 

por cada metro quadrado de área. 

Os cálculos, as análises estatísticas, bem como a confecção dos gráficos, quadrados e tabelas 

realizadas nesse trabalho, foram utilizadas planilhas Excel. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Foram considerados cinco cenários diferentes para esse estudo, obedecendo a seguinte 

ordem: a quadra e todo o seu telhado; a quadra com apenas metade do seu telhado; vestiário 1; 

vestiário 2; e ambos os vestiários ao mesmo tempo. Foram enumerados na ordem numérica 

crescente, seguindo a ordem acima citada. 

O valor de precipitação considerado para esses cálculos foi 771,10 mm, que corresponde ao 

valor médio dos dados considerados. Os valores obtidos das dimensões, comprimento e largura, dos 

telhados são apresentados na tabela 1. 

Note que nessa tabela, também estão apresentadas as respectivas áreas de captação e o 

volume potencial de água de chuva captada em cada um dos cenários considerados nesse estudo. 

Analisando esses resultados pode-se verificar que a diferença entre o cenário 1 e 4, tem-se 

que o primeiro é 5,2 vezes maior que o segundo. E entre o cenário 2 e o 5, esse ultimo apresenta 

condições de 1,7 vezes maior que o outro. 
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Tabela 1. Dimensões do comprimento, largura e respectiva área de cada um dos cenários apresentados nesse 
estudo 

1 2 3 4 5 

Comprimento (m) 55,52 27,76 32,69 32,69 65,38 

Largura (m) 34,77 17,39 11,40 14,22 25,62 

Área (m
2
) 1930,43 965,22 327,67 464,85 1675,04 

VPC (litros) 1.116.422,19 558.211,10 215.523,23 268.836,87 968.720,20 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo, foi considerada a possibilidade de construção, por parte do Campus, de uma 

cisterna que comporte o volume de chuva que for captado. E a escolha do telhado dependerá da 

adequação as condições financeiras do Campus. No momento, tem-se que dentro dos cinco cenários 

considerados, o 2 e o 5 apresentam capacidade de captar maior volume de água. 

Esse estudo não finalizou, pois tem-se a analise das condições pluviométricas da região onde 

se encontra o campus ainda está em andamento. Ao termino dessa analise, será apresentado 

resultados que estejam mais próximos da realidade em que o Campus passa no presente momento. 
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RESUMO 

Utilização de maquetes como método de ensino- 

aprendizagem, assim, foi proposto aos alunos do 

curso técnico em mineração do IFRN Campus 

Parelhas, a confeccionarem maquetes e nelas 

representarem diversos processos envolvendo 

mineração. Os objetivos foi apresentar e 

contextualizar, por meio de maquetes, temas e 

conteúdos relacionados ao que é visto no decorrer 

do curso. Decorrente da produção das maquetes 

foi possível observar que os assuntos discutidos 

em sala de aula foram realmente aprendidos e que 

este protótipo contribuiu significativamente para 

tal.

PALAVRAS-CHAVE: Maquetes, mineração, ensino. 

ABSTRACT 

The use of mockups as a teaching and learning 

method proposed to mining techinician students 

of IFRN Campus Parelhas. The students were 

asked to mock up and represent processes that are 

involved to mining. The objectives were to 

present and contextualize themes and contents 

seen during the course. As a result of the mockups 

productions, it was possible to observe that the 

students learned the subjects discussedin 

classroom and this prototype has contributed 

significantly for such result.

KEYWORDS: Mockups, mining, teaching. 

1   INTRODUÇÃO 

Os recursos didáticos disponíveis para a mediação do processo de ensino-aprendizagem na 

mineração são diversos, cada um com suas especificidades de uso e estruturação. Um dos recursos 

utilizados nas aulas de disciplinas técnicas no curso Técnico em Mineração do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), é a maquete, representação de um 

objeto de forma tridimensional em escala reduzida, real ou ampliada, neste caso, com a finalidade de 

estudo, onde pode possibilitar ao discente possuir um domínio visual de todo conjunto espacial e 

apropriar-se do objeto através de sua manipulação e visualização. O objetivo geral deste trabalho 

consistiu em observar a compreensão dos discentes do Curso Técnico em Mineração do IFRN –  
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Campus Avançado Parelhas, acerca da utilização de maquete como recurso didático no processo de 

ensino-aprendizagem das disciplinas técnicas. É esperado que esse trabalho possa contribuir para o 

aprimoramento teórico e prático da utilização de maquetes no ensino, pois a proposta pode ser 

transformada e aplicada em outras realidades. O trabalho pode também, subsidiar estudos de 

reavaliação curricular de cursos, repensando praticas pedagógicas tradicionais, fazendo com que haja 

uma interação mais forte e positiva do docente e a prática repassada, para com o discente. Com o uso 

de maquetes pedagogicamente adequadas aos diferentes contextos, os discentes poderão compreender 

com maior facilidade alguns conceitos em relação a outros recursos didáticos. 

2   METODOLOGIA 

O curso técnico em mineração do IFRN, forma profissionais que operam equipamentos de 

extração mineral, sondagem, perfuração, amostragem e transporte; também auxiliam na caracterização 

de minérios sob os aspectos físico-químicos, mineralógicos e granulométricos. Executam projetos de 

desmonte, transporte e carregamento de minérios; monitoram a estabilidade de rochas em minas 

subterrâneas e a céu aberto; auxiliam na elaboração de mapeamento geológico e amostragem em 

superfície e subsolo; operam equipamentos de fragmentação e de separação mineral, separação sólido-

líquido, hidrometalúrgicos e de secagem. Tendo capacidade de atuar em empresas de mineração e 

petróleo, além de empresas de consultoria e em centros de pesquisa voltados ao ramo da mineração. 

No processo ensino-aprendizagem ao decorrer do curso, é fundamental buscar maneiras, que 

tornem o aluno capaz de relacionar diversos processos e dinâmicas que ocorrem não só nas empresas 

do ramo, como na formação da terra, procedendo da realidade do discente, para que depois ele consiga 

assimilar sua realidade com o resto do mundo, podendo levar como exemplo e prática na montagem 

das maquetes as áreas de subducção e formação de arquipélagos. Os demais, que se tornam mais 

comuns e estudados ao decorrer do curso como os processos de lavra, extração, carregamento e 

desmonte, a maneira que funciona a extração de minérios de uma mina subterrânea e de uma mina a 

céu aberto tal como, as bancadas, e alguns equipamentos usados para transporte de materiais que 

estejam sendo extraídos, também são propostas de construções e montagens dos objetos em escalas 

mínimas para melhorar e agilizar o conhecimento. Um dos principais componentes de uma mina a 

céu aberto são os taludes, estes que possuem em média 12 metros de altura, as bancadas, podendo ser 

vistos os ângulos de faces e larguras de bermas. Nesse contexto, a construção de maquetes possibilita 

a compreensão do aluno de forma prática e aplicada, gerando no decorrer da construção da mesma 

um conhecimento científico sobre o assunto abordado. Apesar de ser um procedimento demorado e 

envolver mais de um discente na produção, proporcionando conhecimento coletivo sobre todos os 

processos, desde do desmonte da rocha, ao tratamento de minérios. 

O projeto de elaboração das maquetes desenvolveu-se com a ideia de amenizar as dificuldades 

encontradas no entendimento dos discentes em determinados temas específicos da área. Os materiais 

utilizados para confecção desta, foram, isopor, cartolina, massa corrida, tintas, cobertura mineral 

(caulim) e palitos de madeira.

XIII CONGIC | III SECITEX 218



3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em consequência a confecção da maquete, foi notório o despertar ao interesse dos alunos 

provocando uma curiosidade maior e com dúvidas mais elaboradas nas disciplinas técnicas, por terem 

uma espécie de noção e prática em mãos. 

Figura 01 – Maquete confeccionada pelos discentes do curso técnico em Mineração 
do IFRN- Campus Avançado Parelhas. 

Fonte: Os autores. 

Os discentes do curso técnico em mineração do IFRN, ficaram mais participativos e proativos, 

deixando a aula mais dinâmica e proveitosa, fazendo questionamentos, facilitando a mediação dos 

docentes no processo de ensino-aprendizagem ao enriquecer sua explicação e tornar a aula mais 

produtiva, resultando em aprendizagem significativa. Almeida (2001, p. 1) acredita que as maquetes 

favorecem o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, pois “os alunos precisam se 

defrontar com problemas, questões significativas a ‘resolver’, o que os leva a movimentar o corpo, 

sair da sala de aula, pensar, observar, colher informações, estudar conhecimentos já produzidos, 

discutir, propor interpretações...”. Como ponto positivo, pode-se destacar o em equipe e a 

responsabilidade que foi aprimorada e desenvolvida entre os discentes do curso. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o término deste trabalho, pode-se concluir que o processo de ensino aprendizagem torna- 

se mais acessível através da fomentação de atividades práticas e revelando que é possível aprimorar 

a educação através de pesquisas científicas aliadas às vivências em sala de aula. A proposta inicial 

visou obter resultados positivos, contudo estes se tornaram surpreendentes em vários aspectos, sendo 

ao fim, contemplados todos os objetivos traçados inicialmente. Portanto, espera-se que esta pesquisa 

tenha contribuído com reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem e que outras possam vir a 

ser realizadas nesta temática
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FOTOINTERPRETAÇÃO PARA ANÁLISE DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DA EVOLUÇÃO URBANA DE RAFAEL FERNANDES-RN, BRASIL 

RESUMO 
O trabalho com geoprocessamento foi realizado 

no município de Rafael Fernandes com objetivo 

de analisar o desenvolvimento da cidade. A 

partir das imagens de satélite compomos mapas 

para analisarmos a evolução da cidade. 

Podemos perceber que a área urbana cresceu e a 

hidrografia diminui, pois percebemos que o 

espelho d’água dos recursos hídricos reduziu, 

podendo ser devido ao consumo exagerado em 

consonância com os aspectos climáticos da área.

PHOTOINTERPRETATION FOR ANALYSIS WATER RESOURCES AND 
EVOLUTION OF URBAN RAFAEL FERNANDES -RN, BRAZIL 

ABSTRACT
The work with geoprocessing carried out in the 

municipality of Rafael Fernandes with the 

purpose of analyzing the development of the 

city. From satellite images we compose maps to 

analyze the evolution of the city. We can 

perceive that the urban area has grown and 

hydrography decreases, because we perceive 

that the water mirror of the water resources 

reduced, and may be due to the exaggerated 

consumption in line with the climatic aspects of 

the area. 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de mapas e imagens de satélite são necessários para gerar e sistematizar 

informações sobre o desenvolvimento urbano e as características ambientais e do uso e ocupação do 

solo do território (FITZ, 2008). Atualmente o estudo da dinâmica das cidades tem se tornado muito 

importante para identificar os avanços que vem ocorrendo consequentemente pelo crescimento 

populacional e por diversos outros fatores.  

O geoprocessamento permite o trabalho com interação de dados referenciados 

geograficamente, e com isso a junção de mapas com respectivos temas. Além disso, a utilização de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) é de grande valia, pois pode ser feito um conjunto de 

informações de acordo com dados georreferenciados da região, que ajuda no entendimento e na 

análise do ambiente (NOVO, 1995).   

PALAVRAS-CHAVE: Urbanização, Geoprocessamento, Rafael Fernandes, Fotointerpretação, 

Hidrografia. 

KEYWORDS:  Urbanization, Geoprocessing, Rafael Fernandes, Photointerpretation , Hydrography.  
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O município de Rafael Fernandes (Mapa 1) possui 78,231 km² e 4.692 habitantes (IBGE, 

2010). É considerado pouco desenvolvido e vem passando por um processo de crescimento da 

população, das áreas urbanas e principalmente de fazendas e sítios. O objetivo do presente trabalho 

foi analisar a evolução urbano-espacial do município de Rafael Fernandes, por meio de um conjunto 

de dados do meio físico e demográfico da e através de técnicas de geoprocessamento. 

2 METODOLOGIA 

Para fotointerpretação do espaço territorial do município de Rafael Fernandes, localizado no 

Rio Grande do norte, foram usadas imagens dos satélites LANDSAT 7 ETM de 20/07/2002, 

LANDSAT 5 TM de 08/08/2006 disponibilizadas para download gratuito no catálogo de imagens do 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e imagem RapidEye de 09/06/2014 

disponibilizadas pelo Geocatálogo do Ministério do Meio Ambiente realizado pelo cadastro nacional 

de pesquisadores. A partir das imagens foi usado o programa QGis 2.10 Pisa para processar, vetorizar 

e compor mapas temáticos para analisarmos o município. Como o estudo envolve análise e 

interpretação a partir de imagens de três anos diferentes, foram vetorizadas nestas a zona urbana, os 

corpos hídricos e as rodovias, deixando o restante da área como sendo ambientes de domínio do 

ecossistema da caatinga e zona rural com atividades primárias da região. 

Para gerar os mapas temáticos, restringimos o estudo em dois formatos: a vetorização e os 

rasters. Iniciamos pela vetorização com arquivos de camadas Shape file (*.SHP) da área urbana nas 

imagens para analisarmos o crescimento urbano e populacional que ocorreu e, em seguida 

vetorizamos os recursos hídricos a fim de examinar como estão sendo usados devido a ocorrência das 

poucas chuvas deste ano e dos demais anos anteriores em análise, os quais estão se destacando como 

um período de estiagem severa. 

Mendonça (2007) destaca que, o clima constitui-se numa das dimensões do ambiente urbano 

e seu estudo tem oferecido importantes contribuições ao equacionamento da questão ambiental das 

cidades. Logo, as condições climáticas destas áreas, são derivadas da alteração da paisagem natural 

e da sua substituição por um ambiente construído, palco de intensas atividades humanas. O que 

confirma a importância dos dados climatológicos e físicos do município em questão. 

Dessa forma, para apoiar a hipótese de que o aumento do consumo da água vem ocorrendo 

devido o aumento da urbanização do município, do crescimento de habitantes e dos aspectos físicos 

da área também foram utilizados dados coletados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), sobre a evolução demográfica de Rafael Fernandes; do Instituto de Desenvolvimento 

Mapa 1: área de 

estudo. 
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Sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), sobre domicílios, características 

urbanas e rurais e fatores naturais do lugar; do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC), sobre os aspectos climatológicos e meteorológicos da região e da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), também sobre os aspectos climatológicos da 

região. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir da composição dos mapas temáticos do município para a análise, foram obtidos os 

resultados através da fotointerpretação de imagens, da utilização de dados climáticos dos anos em 

destaque para uma análise mais especifica da hidrografia da cidade e dos dados das características 

físicas do município, que possuem ligação com os elementos que tornam possíveis os espelhos 

d’águas da região.  

Podemos verificar que a população da cidade de Rafael Fernandes aumentou (Gráfico 1) de 4.247 

para 5.040 habitantes nos últimos 15 anos (BRASIL, 2000; 2010; e estimativa de 2015). De acordo 

com o BRASIL (2010) a população urbana se tornou superior em relação à população rural cerca de 

30%, onde a mesma passou a possuir uma estimativa de 551 domicílios rurais e 799 domicílios 

urbanos no seu espaço territorial. 

Gráfico 1: Crescimento da população de Rafael Fernandes. Fonte: IBGE, 2000; 2010; 2015. 

Com base na análise das imagens de satélite podemos verificar que em relação à urbanização, isto 

é, processo de ocupação do solo ocasionado principalmente por construções para habitações, ocorreu 

um alto crescimento urbano ao norte da cidade onde se localiza a rodovia BR-405, à qual está 

interligada à cidade de Pau dos Ferros, uma cidade mais desenvolvida, o que pode ter sido motivo do 

crescimento ao norte da cidade (Figuras 1, 2 e 3). Ressalta-se que, a maioria da população de Rafael 

Fernandes busca opções de compras, serviços de saúde e educação na cidade de Pau dos Ferros. 

Figura 1: Crescimento da urbanização e corpos 

hídricos no ano de 2002. 

Figura 2: Crescimento da urbanização e corpos 

hídricos no ano de 2006. 

XIII CONGIC | III SECITEX 223



Figura 3: Crescimento da urbanização e corpos hídricos no ano de 2014. 

Também por meio das imagens, pode-se perceber que o espelho d’água dos corpos hídricos 

diminuiu, o que pode ser uma alerta de vulnerabilidade do município, quanto a sua localização ser 

em uma região de clima semiárido, onde apresenta poucas ocorrências de chuvas. 

Pode-se observar também o aumento do número de pequenas barragens em quase todo o espaço 

territorial do município (Gráfico 1). Tal fato vem acontecendo devido à diminuição do suporte de 

água superficial da região, cujos moradores passaram a construir estes reservatórios com o intuito de 

guardar mais água, que seja para uso domiciliar, quer seja para as atividades econômicas do lugar. 

Gráfico 2: Índice da urbanização e dos corpos d’água de Rafael Fernandes. Fonte: Próprio autor, 

2016. 

Identificou-se a hipótese de que os corpus d’água podem ter reduzido devido o maior consumo 

de água, gerado pelo consumo humano, em seus domicílios nas práticas cotidianas, por meio das 

atividades econômicas que cresceram em conjunto com a população local e através das áreas de 

cultivo, pois a atividade da agricultura ainda se faz bastante presente no município em questão. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que a cidade teve pequena expansão quanto a sua zona urbana, apresentou uma 

zona rural com muitos sítios e fazendas que trabalham com agropecuária e identificou que os corpos 

hídricos estão diminuindo, tornando o município vulnerável em relação à extensão de recursos 

hídricos para o consumo humano.  
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Ressaltou-se a presença de novos reservatórios de água construídos no município na busca de 

auxiliar os usos da água superficial, que vem se tornando cada vez mais escassa para a população 

local utilizar-se em suas práticas cotidianas e nas atividades econômicas realizadas no lugar.  

Diante dos resultados, pode ser visto que os corpos d’água diminuíram muito durante o 

período analisado, e nesse sentido se tornará um desafio para a administração pública da cidade adotar 

medidas para uma melhor adequação ao consumo de água.  
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICO-MINERALÓGICA DA ALUVIÃO DO RIO 
POTENGI NO TRECHO SECO ENTRE MACAÍBA E SÃO GONÇALO DO 

AMARANTE - RN 

RESUMO 

A areia, material oriundo da fragmentação de 
rochas, é composta basicamente de dióxido de 
silício. Objetivando a identificação dos demais 
constituintes que caracterizam sua diversidade 
mineral, foram coletadas dez amostras no local 
estudado para a concentração gravimétrica e 

magnética e análise química em EDX (energy 
dispersive x-ray detector). Os resultados 
apontaram abundância em ferro, cálcio e titânio 
e quantidades diminutas de háfnio, tório, ítrio, 
neodímio, nióbio, cério e lantânio.  

ABSTRACT 

Sand, a material from rock fragmentation, is 
basically composed of silicon dioxide. Aiming to 
identify the other constituents that characterize 
its mineral diversity, ten samples were collected 
at the site studied for gravimetric and magnetic 
concentration and chemical analysis in EDX 

(energy dispersive x-ray detector). The results 
showed abundance of iron, calcium and titanium 
and minute amounts of hafnium, thorium, 
yttrium, neodymium, niobium, cerium and 
lanthanum. 

1 INTRODUÇÃO 

A areia constituinte dos aluviões do Rio Potengi – RN, foi objeto deste estudo pelo fato de ser 
o principal rio do Estado. O mesmo percorre os municípios de São Paulo do Potengi, Ielmo Marinho,
Macaíba e São Gonçalo do Amarante, e tem sua nascente em Cerro Corá e foz em Natal, onde desboca
no Oceano Atlântico.

Areias são resultado da fragmentação de rocha e sua composição é principalmente dióxido de 
silício (SiO2). Dependendo dos constituintes da rocha da qual é originária, pode agregar minerais 
como feldspato, mica, zircão, magnetita, ilmenita, monazita, cassiterita, entre outros. Como 
consequência de tamanha variedade composicional, as areias apresentam uma vasta gama de 
características e aplicações. 

O escopo da pesquisa, portanto, corresponde à caracterização dos materiais componentes da 
areia na aluvião do Rio Potengi entre Macaíba e São Gonçalo do Amarante, identificando os 
elementos químicos por análises qualitativas e semiquantitativas. Assim sendo, a partir dos dados 
obtidos sobre a composição, pode-se aferir a existência de terras raras, elementos radioativos e demais 
elementos nobres, cujas propriedades seriam intrínsecas à ampliação das aplicações industriais da 
areia. 

PALAVRAS-CHAVE: areia, caracterização, terras raras, elementos radioativos. 

KEYWORDS:  sand, characterization, rare earths, radioactive elements. 
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2 METODOLOGIA 

Para caracterização da areia, foram coletadas, ao longo do trecho seco entre Macaíba e São 
Gonçalo do Amarante, dez amostras contendo massas entre 1,5 e 6 kg. Tais amostras passaram por 
concentração gravimétrica (bateamento), complementada por separação magnética, para excluir a 
fração de quartzo e minerais mais comuns. Após a concentração, as amostras foram cominuídas por 
meio de almofariz e pistilo da ágata para evitar contaminação. Em seguida, cada amostra foi 
classificada pela granulometria em uma peneira de #200 (mesh) padrão Tyler; os passantes foram 
enviados para análise qualitativa e semiquantitativa em EDX (energy dispersive x-ray detector): a 
técnica desse equipamento consiste, em linhas gerais, na excitação por meio de raios-x dos elétrons 
mais externos dos elementos que compõem uma determinada amostra. Em decorrência desta 
excitação, estes elétrons mudam de nível energético e, ao retornar à posição inicial, emitem a energia 
característica dos elementos contidos na amostra. Um detector mede a energia associada ao elétron e, 
como os elétrons de um determinado átomo possuem energias diferentes, é possível indicar a 
composição da amostra pesquisada, assim como seus teores (NEUMANN, 2004). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com os dados obtidos, foi constatada a diversidade mineral das areias analisadas, apontando 
abundância em óxidos de ferro, cálcio e titânio, além de concentrações de óxido de nióbio (NbO) em 
todas as amostras e dióxido de tório (ThO2) – raro metal radioativo – na amostra J2P1. Dois elementos 
terras raras foram identificados: neodímio (Nd2O3), na amostra J2P1, e ítrio (Y2O3), em todas as 
amostras. Pelo fato de aproximadamente 100 minerais possuírem quantidades variadas de ETR, 
mesmo que em teores significativos se apresentem em um número muito restrito, é possível que esses 
e até outros ETR sejam identificados em regiões adjacentes ao estudo, dado que cada mineral que 
contém um terra rara, contém outros (com exceção do promécio), devido à extrema semelhança dos 
raios cristalinos, estado de oxidação e propriedades físico-químicas entre elas (ZINNER, 1980). 

Figura 1 – Ce identificado em Amostra J2P1 (EDX, faixa analítica Na-Sc)
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Quadro 1 – Amostra J1P1: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido Fe2O3 CaO TiO2 SiO2 Al2O3 MnO ZrO2 
(%) 33,553 27,778 19,436 12,402 2,919 1,738 1,318 

Óxido K2O SO3 Y2O3 Cr2O3 NbO SrO 
(%) 0,258 0,145 0,142 0,131 0,099 0,081 

Quadro 2 – Amostra J1P2: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido CaO Fe2O3 SiO2 TiO2 Al2O3 MnO ZrO2 
(%)   35,205   29,204 16,032 11,269 3,639 2,439 0,918 

Óxido K2O SO3 SrO Y2O3 Cr2O3 NbO ZnO 
(%) 0,464 0,284   0,189 0,134 0,091   0,082 0,047 

Quadro 3 – Amostra J2P1: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido Fe2O3 TiO2 CaO SiO2 ZrO2 Al2O3 MnO P2O5 
(%) 35,702 27,194 19,738 9,449 2,507 1,976 1,305 1,143 

Óxido Nd2O3 Y2O3 K2O SO3 NbO ThO2 SrO ZnO 
(%) 0,277 0,182 0,173 0,118 0,082 0,077 0,045 0,032 

Quadro 4 – Amostra J2P2: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido Fe2O3 TiO2 CaO SiO2 Na2O ZrO2 Al2O3 MnO P2O5 
(%) 34,534 26,288 15,581 9,782 5,736 3,121 1,661 1,119 0,838 

Óxido Nd2O3 Y2O3 K2O SO3 NbO ThO2 HfO2 SrO ZnO 
(%) 0,401 0,214 0,173 0,156 0,132 0,094 0,087 0,053 0,030 

Quadro 5 – Amostra J3P1: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido CaO SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 MnO K2O ZrO2 
(%) 40,198 21,891 21,118 9,513 3,663 1,346 0,838 0,733 

Óxido SO3 SrO Y2O3 Cr2O3 NbO ZnO CuO 
(%) 0,257 0,157 0,088 0,063 0,060 0,046 0,030 

Quadro 6 – Amostra J3P2: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido CaO SiO2 Fe2O3 TiO2 Na2O Al2O3 ZrO2 MnO 
(%) 27,648 26,869 18,275 11,990 7,404 4,086 1,230 1,041 

Óxido K2O SO3 SrO Y2O3 NbO Cr2O3 ThO2 ZnO 
(%) 0,719 0,286 0,152 0,086 0,081 0,076 0,030 0,027 

Quadro 7 – Amostra J4P1: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido CaO Fe2O3 SiO2 TiO2 Al2O3 MnO ZrO2 
(%) 30,848 28,750 16,918 16,301 3,178 1,574 1,305 

Óxido K2O SO3 Y2O3 Cr2O3 SrO NbO ZnO 
(%) 0,490 0,186 0,143 0,120 0,094 0,059 0,034 

Quadro 8 – Amostra J4P2: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido CaO SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 MnO ZrO2 
(%) 31,281 26,828 23,995 8,839 4,926 1,844 0,751 

Óxido K2O SO3 SrO Y2O3 Cr2O3 NbO ZnO 
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(%) 0,740 0,346 0,184 0,091 0,089 0,043 0,042 

Quadro 9 – Amostra J5P1: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido CaO Fe2O3 SiO2 TiO2 Al2O3 MnO K2O 
(%) 35,767 28,754 18,111 10,939 3,444 1,335 0,566 

Óxido ZrO2 SO3 Cr2O3 SrO Y2O3 ZnO NbO 
(%) 0,435 0,233 0,126 0,121 0,072 0,049 0,045 

Quadro 10 – Amostra J5P2: análise química semiquantitativa (EDX) 
Óxido CaO Fe2O3 SiO2 TiO2 Al2O3 MnO K2O 
(%) 38,128 25,049 22,767 6,615 4,377 1,196 0,772 

Óxido SO3 ZrO2 SrO Cr2O3 Y2O3 ZnO NbO 
(%) 0,405 0,228 0,219 0,120 0,052 0,040 0,031 

Os elementos químicos identificados sugerem a presença de almandina – mineral mais denso 
do grupo das granadas –, goethita, hematita e magnetita. Embora a ilmenita seja o mineral de titânio 
mais abundante, o dióxido de titânio pode representar rutilo, brookita, anatásio ou perovskita. A sílica 
pode estar presente em biotita, cianita, diopsídio-hedenbergita, epidotos, espessartita e estaurolita. O 
dióxido de zircônio indica zircão ou baddeleyíta, ambos minérios de zircônio (Zr). 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do suporte teórico e da metodologia utilizados, confirmou-se em todas as amostras   a 
presença de elementos químicos úteis às diversas áreas industriais. Também foram identificados 
elementos radioativos e os ETR, que se caracterizam por abrangente relevância tecnológica e 
científica, industrial e militar. Em sua aplicação na construção civil, tem sido de importância 
expressiva. No entanto, há aplicações nobres que podem ser viáveis partindo das identificações feitas, 
principalmente por pesquisas, que evidenciam a ocorrência de ETR na monazita em areias de 
paleopraias, associado a outros minerais, no Brasil, Austrália, Tailânica, Índia, África do Sul e Sri 
Lanka.  
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GESTÃO ESCOLAR NO BRASIL: DIFERENTES CONCEPÇÕES EM 
DISPUTA    

RESUMO 

A pesquisa tem uma representação significativa 

na formação docente, pois produz conhecimento 

e abre caminhos para colocar a compreensão 

teórica em pratica. Possibilitando à afinidade 

com o campo de estudo trazendo aproximação 

com a realidade enfrentada na educação. Então a 

pesquisa tem sido desenvolvida adotando os 

seguintes procedimentos: estudo bibliográfico de 

artigos em livros e periódicos; estudo 

documental. Conclui que duas concepções de 

gestão escolar têm sido predominantes as 

concepções gerencial e democrática.

ABSTRACT 

The research has a significant representation in 

teacher training, as it produces knowledge and 

opens the way to putting theoretical 

understanding into practice. Enabling the affinity 

with the field of study bringing approximation to 

the reality faced in education. So the research has 

been developed adopting the following 

procedures: bibliographic study of articles in 

books and periodicals; documentary study. It 

concludes that two conceptions of school 

management have been predominant the 

managerial and democratic conceptions. 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta os resultados preliminares do projeto de pesquisa “As concepções de 

gestão escolar nas escolas públicas de municípios do Seridó”, que está sendo desenvolvido no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte campus Currais Novos, 

o qual tem como objetivo analisar qual ou quais as concepções de gestão escolar fundamentam a

prática dos gestores escolares das escolas públicas de municípios do Seridó. Parte da compreensão de

que a gestão escolar é uma construção histórica permeada por contradições e conflito de interesses e

resultante de transformações econômicas, políticas e sociais. Assim, essa gestão tem assumido

diferentes contornos, tendo ora um padrão patrimonialista, ora burocrático, ora esteja mais

relacionado aos interesses do mercado, ora da sociedade.

A pesquisa apresenta-se como importante espaço de reflexão e discussão das práticas gestoras 

junto a diretores e vice-diretores das escolas públicas da região do Seridó potiguar localizadas nos 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, concepções, Gestão escolar, Gestão democrática, Gestão gerencial. 

KEYWORDS:  Education, conceptions, School management, Democratic management, Management 

management. 
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seguintes municípios: Acari, Currais Novos, Jardim do Seridó e Lagoa Nova. Além disso, possibilita 

que estudantes da Licenciatura em química do campus no qual a pesquisa se desenvolve aproximem-

se e conheçam algumas particularidades da gestão escolar e relacionem com os estudos desenvolvidos 

na disciplina Organização e gestão da educação brasileira. Ademais, a pesquisa ainda se propõe a 

desenvolver um curso de formação continuada com os gestores entrevistados e demais membros da 

equipe técnica das escolas pesquisadas visando contribuir para o fortalecimento da gestão 

democrática.    

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados preliminares da pesquisa, os quais 

referem-se ao levantamento bibliográfico e documental acerca da gestão escolar na atualidade.  

2 METODOLOGIA 

A pesquisa tem sido desenvolvida adotando os seguintes procedimentos: estudo bibliográfico 

de artigos em livros e periódicos; estudo documental incluindo entre outros documentos a seguinte 

legislação: Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Plano Nacional de 

Educação (2014-2024) e da Lei Complementar Estadual nº 585, de 30 de dezembro de 2016 que 

dispõe sobre a Gestão Democrática e Participativa da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande 

do Norte e dá outras providências; entrevistas semiestruturadas com gestores das escolas pesquisadas; 

análise dos dados coletados e produção de relatórios e artigos.  

Até o mês de agosto, foram concluídas as etapas de estudo bibliográfico e documental, tendo 

sido iniciada as visitas às escolas. Entretanto, em razão da excessiva demanda de atividades dos 

gestores escolares, ainda não foi possível realizar as entrevistas.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As políticas educacionais vêm sofrendo transformações significativas face ao processo de 

reestruturação produtiva do capitalismo global e, dentre as principais mudanças, destacam-se aquelas 

relacionadas ao campo da gestão educacional. As reformas vivenciadas a partir da década de 1990 

fundamentaram-se na reforma do Estado, tendo por base suas diretrizes gerenciais, o que ocasionou 

mudanças na gestão e na organização da educação sob a justificativa de alcançar o sucesso e a 

modernização do sistema escolar, tornando as unidades escolares mais eficientes, eficazes e 

produtivas.  

Partia-se do princípio, estabelecido por agências internacionais, de que era necessário 

transformar a gestão das escolas para adequá-las às demandas oriundas, principalmente, do setor 

econômico. Destarte, esse modelo de gestão escolar, cujo foco está no resultado final do processo, 

“[...] busca estabelecer uma cultura organizacional firmada nos princípios de gestão estratégica e do 

controle de qualidade orientada para a racionalização, a eficiência e a eficácia.” (CASTRO, 2007, p. 

132). 

A gestão gerencial, portanto, contrapõe-se a uma perspectiva democrática de gestão, cujos 

princípios fundamentam-se na distribuição de poder dentro da comunidade escolar, na participação 

desta no processo de tomada de decisões, na autonomia e na descentralização das escolas e dos 

sistemas de ensino.  

No contexto brasileiro, a gestão democrática tem sido defendida por educadores e por 

movimentos sociais que historicamente têm lutado por uma educação pública, gratuita e de qualidade, 

socialmente referenciada para todos e todas. Ademais, e em razão dessas lutas, está estabelecida na 

legislação como um princípio da educação. É mandamento constitucional, conforme explícito no 

Artigo 206: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VI - gestão democrática 

XIII CONGIC | III SECITEX 231



do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 2008a). Também consta na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB 9394/1996), no Plano Nacional de Educação – PNE – em vigência (PNE 

2014-2024, Lei nº 13.005/2014), assim como no anterior (PNE 2001-2010, Lei nº 10.172/2001). No 

entanto, é preciso ressaltar que esse é um princípio apenas para o ensino público – excetuando-se a 

rede privada, portanto – e que, mesmo para as escolas públicas, a legislação nacional tem sido omissa 

quanto o esclarecimento do que vem a ser a gestão democrática e o que caracteriza tal modelo. Dessa 

forma, cabem aos sistemas de ensino municipais e estaduais estabelecerem suas normas de gestão 

democrática, o que deve ocorrer em conformidade com os Artigos 14 e 15 da LDB ao tratar: da 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; da 

participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes; de progressivos 

graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira às unidades escolares públicas de 

educação básica.  

No estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar que trata da gestão democrática, em 

seu Art. 9º. estabelece que a gestão democrática será efetivada por intermédio dos seguintes 

mecanismos de participação, a serem regulamentados pelo Poder Executivo: I – Comissão Estadual 

Central de Gestão Democrática; II – Assembleia Geral Escolar; III – Conselho Escolar; IV – Conselho 

de Classe; V – Grêmio Estudantil (RIO GRANDE DO NORTE, 2016). Nota-se que a legislação 

estabelece mecanismos de democracia representativa (conselhos) aliados a mecanismos de 

democracia direta (assembleia), entretanto, tais mecanismos devem ser regulamentados pelo poder 

executivo, o que pode indicar concentração de poder.  

Ainda que mecanismos de gestão democrática estejam sendo implementados a nível federal, 

estadual e municipal, seguindo uma tendência internacional, a gestão educacional democrática e 

participativa no Brasil tem sido subsumida pela gestão gerencial, em conformidade com as reformas 

educacionais. Assim, é possível afirmar que a confluência de ambos os modelos tem causado um 

hibridismo na gestão das escolas e dos sistemas educacionais, conforme Castro (2016). Para a autora, 

essas duas perspectivas de gestão escolar são identificadas nas escolas brasileiras na atualidade sendo 

reforçados pelas políticas adotadas pelo Ministério da Educação. ainda conforme Castro (2016, p. 

11), por um lado as políticas implementadas pelo MEC: “[...] aprovam, nos marcos legais, uma gestão 

democrática, baseada em princípios de maior autonomia, maior participação dos profissionais da 

educação nas decisões da escola, implantação dos Conselhos Escolares, da elaboração do Projeto 

Político-Pedagógico e da instalação do processo de eleição para os diretores escolares; e de outro 

lado, adota e financia programas de natureza gerenciais onde prevalece a lógica da competição da 

eficiência e da produtividade”.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo, em sua etapa preliminar, pôde concluir que duas concepções de gestão escolar têm 

sido predominantes na prática da escola pública, as concepções gerencial e democrática. Ainda que a 

segunda esteja instituída na legislação, não basta para sua consolidação, uma normativa jurídica que 

esclareça as formas de efetivar o princípio da gestão democrática nas escolas públicas brasileiras. A 

democratização da gestão educacional e escolar é um processo contínuo que não se esgota apenas por 

meio da instituição de leis, normatizações ou políticas públicas. É, também, prática instituída por 

aqueles que fazem as escolas e os sistemas de ensino. Por isso, é preciso avançar quanto às condições 

de participação da comunidade nos espaços decisórios de descentralização do poder, na formação 

política dos sujeitos que fazem as instituições de ensino e, por conseguinte, na autonomia das próprias 

instituições.  
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ANÁLISES DOS PARAMÊTROS FÍSICO-QUÍMICOS E 
BACTERIOLÓGICOS DA ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS E BEBEDOUROS 

DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO NO 
MUNICÍPIO DE ITAÚ-RN 

RESUMO 

O grande desafio para a Ciência é buscar 

processos metodológicos que reflitam direta ou 

indiretamente no ambiente, diminuindo o 

impacto ao meio e assim, proporcionando o 

desenvolvimento. Um ambiente escolar que 

proporciona qualidade, no seu sentindo mais 

amplo, ao estudante. No caso do consumo de 

água dentro dos parâmetros de qualidade 

recomendados, evita enfermidades. O trabalho 

tem como objetivo analisar a água consumida 

pelos alunos da escola estadual Francisco de 

Assis Pinheiro, de Itaú-RN, a fim desenvolver 

ações de orientação para manter a qualidade da 

água na escola. 

ABSTRACT 

The great challenge for science is to seek 

methodological processes that reflect directly or 

indirectly in the environment, reducing the 

impact to the environment and thus, providing 

the development. A school environment that 

provides quality, in its broadest sense, to the 

student. In case of consumption of water within 

the recommended quality parameters, it avoids 

diseases. 

The objective of this study is to analyze the 

water consumed by the students of the state 

school Francisco de Assis Pinheiro, from Itaú-

RN, in order to develop orientation actions to 

maintain water quality in schoo

PALAVRAS-CHAVE:  Água, contaminação, escola pública, ações. 

KEYWORDS:  Water, contamination, public school, actions. 
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1    INTRODUÇÃO 

A água é um dos principais elementos para a existência dos seres vivos, onde esse 

componente é responsável por 75% da matéria viva. Uma substância inorgânica composta que 

atua como solvente universal dispersando compostos orgânicos e inorgânicos; indispensável 

às reações químicas biológicas que se desenvolvem em soluções; veículo de transporte que 

faz o intercâmbio das substâncias intra e extracelular; desempenha um papel de grande 

relevância como reagente, nas transformações moleculares, (LOPES,1994; SOARES,1997). 

A água propriamente dita de consumo merece todo o cuidado para que a sua qualidade 

seja garantida e, o mais importante, para que nunca falte. Porém, o que acontece na prática, é 

que mesmo sendo de direito de todos, o acesso a mesma não ocorre de forma igualitária. O 

que geralmente é observado são que as pessoas desconhecem que a má qualidade da água 

pode trazer sérios riscos à saúde dos seres vivos que a consomem, uma vez que a mesma tem 

um grande potencial de provocar doenças de veiculação hídrica. Desta forma, medidas 

simples de tratamento de água reflete em melhorias na saúde da população, pois estudos 

revelam números elevados quando o assunto é mortalidade em decorrência de doenças 

causadas por contaminação da água por agentes microbiológicos (BARCELLOS et al., 2006). 

É primordial avaliar a potabilidade e as condições higiênico-sanitárias da água. Para 

tanto, existem padrões de controle da sua qualidade atualmente regidos pela Portaria nº 

518/2004 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre as normas de qualidade para o consumo 

humano em sistemas de abastecimento público e soluções alternativas. Desta forma, é muito 

importante o monitoramento constante da qualidade da água destinada ao consumo humano 

em ambientes públicos e privado, a fim de verificar alguns parâmetros que, se estiverem fora 

de certos limites de concentração, podem se tornar nocivos por uso continuado (BRASIL, 

2006). 

Neste contexto, em busca de trazer melhorias para a população acadêmica, o presente 

trabalho busca analisar as águas que são consumidas na Escola Estadual Francisco de Assis 

Pinheiro de Itaú-RN, sabendo que uma boa qualidade desse recurso é fundamental para 

garantir um ambiente saudável, assim elevando a capacidade cognitiva dos discentes e 

consequentemente um melhor desempenho nas atividades escolares. 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia é baseada em pesquisas em sites renomados, artigos e livros, a fim de 

buscar uma metodologia adequada para a avaliação da água. A mesma se procederá e, 02 

(duas) etapas. Como mostra a seguir; 

2.1 ESCOLHA DA ESCOLA 

A escola escolhida para serem feitas as análises, será a Escola Estadual Francisco de 

Assis Pinheiro, que está situada na rua Edwiges Maia, centro, na cidade de Itaú-RN. A 

escolha tomara como base o campo de abrangência da escola-piloto como também a sua 

localidade. A pesquisa será iniciada após a autorização dos responsáveis pelas escolas. 

2.2 COLETA E ANÁLISE DAS ÁGUAS 

O período de coleta e analises das amostras compreenderam os meses de setembro e 

outubro do corrente ano. As amostras serão coletadas da rede de saída dos bebedouros e caixa 

d’água da escola escolhida, onde serão analisados os bebedouros que apresentam um maior 

fluxo de uso entre alunos e funcionários. Os parâmetros físico-químicos e biológicos a serem 

analisados serão; turbidez, alcalinidade total, dureza total, cloreto, pH, condutividade, 

oxigênio dissolvido, cor, flúor, sólidos totais e dissolvidos, coliformes fecais e totais.

As coletas das amostras de água tanto para análise microbiológica como para as 

análises físico-químicas em cada local especificado da escola estadual Francisco de Assis 

Pinheiro em Itaú-RN, pretende-se utilizar frascos de DBO, com capacidade de 250 ml, que 

deverão ser previamente auto clavados com 8 gotas de solução de tiossulfato de sódio a 10%. 

Após a coleta do material, que será no horário das 06:00 horas, onde em seguida deverá ser 

levada ao laboratório de microbiologia do IFRN, onde serão feitas todas as análises. 

As coletas nos bebedouros e nas caixas d’água serão utilizados frascos de DBO, com 

capacidade de 250 ml. Esses frascos serão previamente auto clavados com 8 gotas de solução 

de tiossulfato de sódio a 10%, que serão abertos rapidamente, tendo o cuidado de remover a 

tampa e a cobertura conjuntamente, não deixando-se que a tampa toque em qualquer 

superfície. Será efetuado o enchimento até aproximadamente 200 ml. Não será lavado o 

frasco em hipótese alguma. Fechando-se o frasco imediatamente após a coleta, onde será 

fixado bem o material protetor ao redor do gargalo do frasco. (Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco, 2007). 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com a realização deste projeto, espera-se; 

 Verificar a qualidade microbiológica, físico-química da água dos reservatórios e

bebedouros da escola estadual Francisco de Assis Pinheiro em Itaú-RN, a fim de poder

comparar com os parâmetros permitidos pelo ministério da saúde;

 Após as análises, independentemente dos resultados, propor sugestões para que venha

melhorar a qualidade da água consumida na escola e como consequência à qualidade de

vida das pessoas envolvidas nesse processo.

 Conscientizar a comunidade escolar a respeito da manutenção e qualidade dos

reservatórios de água consumida em ambientes escolares.

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste trabalho é analisar as águas de consumo da escola estadual 

Francisco de Assis Pinheiro em Itaú-RN, a fim de que se possa garantir um ambiente mais saudável 

e harmonioso para os alunos, e assim elevando a capacidade cognitiva dos mesmos. Desta forma, a 

fim de que possa se construir um sistema educacional que possa ser referência, enfatizamos a 

prática continuada desses estudos, pois é de suma importância não só para a população acadêmica 

como também para o desenvolvimento de uma sociedade mais incorporada com o desenvolvimento 

e mudanças do meio ambiente.  
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DETERMINAÇÃO DE CIPERMETRINA EM SOLOS NO MUNICÍPIO DE 
NOVA CRUZ – RN 

RESUMO 

Este projeto irá ser desenvolvido mediante as 
atuais evidências de consumo e manuseio 
excessivo de agrotóxicos nas plantações no 
município de Nova Cruz/RN. Com 
metodologia quantitativa, tem-se o objetivo de 
determinar a presença do piretroide 
cipermetrina e quantificá-la em amostras de 

solos, podendo apontar possíveis impactos 
atuais ou futuros para o meio ambiente e 
população da região, causados pelo uso desse 
inseticida. Com isso, irá ser desenvolvida uma 
curva de calibração por espectrofotometria 
Uv-vis do composto. 

ABSTRACT 

This project will be developed through the 
current evidence of consumption and 
excessive handling of agrochemicals in 
plantations in the municipality of Nova Cruz / 
RN. With quantitative methodology, the 
objective is to determine the presence of 
cypermethrin pyrethroids and to quantify them 

in soil samples, which may indicate possible 
current or future impacts to the environment 
and population of the region caused by the use 
of this insecticide.With this, a calibration curve 
will be developed by Uv-vis 
spectrophotometry of the compound. 

PALAVRAS-CHAVE:  Solo, agrotóxicos, cipermetrina. 

KEYWORDS:  Ground, pesticides, Cypermethrin. 
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1    INTRODUÇÃO 

Ao decorrer dos anos a população mundial aumentou drasticamente, chegando a uma 

estimativa de 9,7 bilhões de pessoas até os anos de 2050, segundo a ONU. No decorrer dos anos 

notou-se uma maior necessidade da área de produção de alimentos, com a finalidade de suprir as 

necessidades das pessoas que estavam cada vez em maior quantidade.  

Estudos feitos por Thomas Malthus (1798) indicavam que a população crescia em 

progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética, o que gerava 

certo desequilíbrio e aumentava os índices de fome por todo o planeta, porém ele não considerou um 

possível avanço na tecnologia em meios agrícolas. Tal avanço acarretou uma enorme expansão e 

produtividade nessa área, sendo hoje um constante desafio para a sociedade moderna em respeito ao 

equilíbrio das perdas na produção. 

Com esse objetivo cada vez mais claro, as indústrias alimentícias acabaram investindo mais 

em seus equipamentos, com o intuito de acelerar a produção, e a partir desse desejo, as indústrias 

químicas viram uma oportunidade de crescer com a criação de pesticidas que tornavam as lavouras e 

plantações fortalecidas contra muitas pragas que afetavam diretamente o rendimento do cultivo. 

O estudo dos solos é chamado de pedologia ou ciência dos solos. O solo e as práticas 

agrícolas são fundamentais à sustentabilidade ambiental e humana. Por sua vez, a camada superficial 

da terra é muito importante para vida dos seres humanos. A todo momento, o solo recebe grandes 

quantidades de materiais nocivos como pesticidas e agrotóxicos os quais acabam agredindo a 

fertilidade do mesmo.  

A capacidade do solo de reter certas substâncias se deve ao fenômeno de adsorção, processo 

pelo qual os vestígios de algum composto de inseticida interagem com o solo em que foi depositado, 

resultante de uma interação intermolecular das substâncias no estado sólido e líquido. Sendo o 

fenômeno de dessorção, o processo de liberação desses elementos na superfície. Sabendo que, 

dependendo do tipo de solo (arenoso, argiloso, humoso, calcário), a facilidade para 

infiltração/liberação de substâncias varia devido a granulometria. Por exemplo, o solo argiloso devido 

a ser mais compacto, possui mais dificuldade para infiltração de substâncias. 

O seguinte trabalho tem como objetivo investigar a presença e concentração do agrotóxico 

cipermetrina através de espectroscopia UV-vis nos solos de sítios agrícolas na microrregião do 

munícipio de Nova Cruz/RN. Será feita uma coleta de amostras aleatórias desenvolvendo assim uma 

amostragem que seja significativa ao universo da análise, aplicando em uma curva de calibração 
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analítica de diferentes concentrações de cipermetrina, realizando tratamento de lavagem das amostras 

em solvente apropriado, efetuando assim uma leitura da absorção no espectrofotômetro Uv -vis. 

Podendo discutir consequências aos habitantes, devido ao possível uso acima do limite estimado, com 

base no alto índice de crescimento nas produções regionais e a suposta aplicação de agroquímicos 

para seu controle.  

Justificativa 

A produção e uso de agrotóxicos no Brasil cresceu demasiadamente a partir da década de 

50, com a revolução verde, e atingiu seu ápice em 2008 se tornando o primeiro colocado no ranking 

mundial de consumo de agrotóxicos, segundo dados fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer, 

2015. Em razão de o governo querer reduzir a epidemia de pragas que estavam gerando perdas na 

agricultura nacional, o Estado decidiu investir no uso dos pesticidas para que ocorresse um controle 

nas lavouras, gerando um aumento na economia do país e o decréscimo da fome. No entanto, apesar 

desta iniciativa governamental, a alta produção destas substâncias, em meados na década de 70, 

proporcionou um uso demasiado onde, por muito tempo, não houve um padrão vigente que limitasse 

o uso dessas substâncias nas áreas agrícolas, nas quais, eram usadas sem controle definido. Tais

fatores contribuíram, não somente, em benefícios econômicos e industriais, mas terminaram 

acarretando, também, prejuízos nas produções, nos solos e na saúde dos próprios agricultores. Com 

o passar dos anos, problemas de saúde relacionados ao uso inapropriado dos agrotóxicos se tornaram

comuns e, com isto, surgiu a necessidade de efetuarem investigações e medidas que limitassem o uso 

destes compostos nas mais variadas culturas agrícolas do país. Baseado nisto, essa pesquisa torna-se 

um diferencial pela preocupação com a saúde da população local, buscando fornecer dados precisos 

em relação ao uso de agroquímicos aplicados na produção dos alimentos comercializados no 

município de Nova Cruz – RN, para que haja uma maior conscientização da população sobre o 

assunto abordado e a mesma possa mobilizar as autoridades no tocante a uma fiscalização nas áreas 

de produção agrícola. Para isto, se faz necessário uma investigação para analisar alguma possível 

contaminação nos solos e propor medidas em relação aos resultados apresentados, como o incentivo 

a fiscalização no âmbito estudado. 

2    METODOLOGIA 

Será feita uma coleta de dados em sítios agrícolas aleatórios na cidade de Nova Cruz/RN, 

que possivelmente apresentem concentrações de agrotóxicos em seus cultivos. A metodologia 

utilizada neste trabalho será a pesquisa quantitativa, a qual objetiva expor dados numéricos e precisos 

em relação ao assunto estudado.  
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Todas as análises serão feitas no laboratório de química do Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte, Campus Nova Cruz, nos quais os meios investigados consistirão como sendo as amostras 

de solos que são usados para o cultivo na região. A investigação em questão será elaborada através 

do equipamento espectrofotômetro Uv-vis, tendo como intuito determinar os níveis acima do 

estabelecido para o agrotóxico cipermetrina.  

3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Baseando-se em resultados analisados de um relatório de conclusão de curso sobre a 

determinação de cipermetrina em solos agrícolas da região de Pedro Velho/RN, realizado por alunos 

do IFRN Campus Nova Cruz, que apontaram uma quantia acima do limite permitido para uso desse 

agroquímico, pode-se inferir a presença do mesmo no município de Nova Cruz/RN devido a serem 

regiões próximas e que possuem muitos agricultores desconhecedores das normas específicas para 

uso de pesticidas.  

Com isso, é esperada uma possível contaminação em solos da região que será investigada. 

Tal contaminação pode refletir hábitos errados de manipulação dos agrotóxicos e isto pode acarretar 

em consequências ambientais e de saúde pública que tenderão a crescer se não houver uma 

intervenção prática que pode ser iniciada pelo estudo fiscalizatório destas substâncias. 
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DIFICULDADES NO ENSINO-APRENDIZAGEM EM QUÍMICA: UM ESTUDO 
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RESUMO  

A maioria das escolas públicas apresentam 
dificuldades no ensino-aprendizagem em Química. 
Diante disso, a pesquisa objetiva um estudo sobre o 
processo ensino-aprendizagem em química na Escola 
Estadual Professora Ocila Bezerril, Montanhas - RN. 
O estudo se caracteriza como uma pesquisa  

quantitativa, descritiva de caráter exploratório 
utilizando o questionário como sendo o instrumento 
de coleta de dados. Os resultados demonstram que as 
principais dificuldades encontradas pelos alunos 
estão relacionadas com a presença de cálculos na 
disciplina e a falta de aulas práticas.  

PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades, Ensino-aprendizagem, Química, Escola Pública. 

ABSTRACT  

Most public schools present difficulties in 
teachinglearning in Chemistry. Therefore, the 
research aims to study the teaching-learning process 
in chemistry at the State School Professor Ocila 
Bezerril, Montanhas - RN. The study is characterized 
as a quantitative, descriptive and exploratory research 
using the  

questionnaire as the instrument of data collection. 
The results show that the main difficulties 
encountered by the students are related to the 
presence of calculations in the subject and the lack of 
practical classes. 

KEYWORDS: Difficulties. Teaching-learning. Chemistry. Public school. 

1 INTRODUÇÃO  

O sistema educacional brasileiro, como um todo vem passando por graves problemas. As 
escolas públicas quem possuem ensino médio apresentam deficiências no Ensino de Química, que 
passam, desde a má formação dos docentes, a falta de material didático e laboratórios para aulas 
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experimentais, como também a superlotação de salas e do baixo salário pago aos professores (MAIA 
et al, 2008).   

A maioria dos alunos apresentam dificuldades no aprendizado de química. Não conseguindo, 
na maioria das vezes, perceber o significado e/ou a importância do que é visto em sala de aula. Os 
conteúdos são abordados de forma descontextualizada e abstrata, tornam-se de difíceis compreensão, 
não despertam o interesse e a motivação dos alunos, por parecer, em muitos casos, fora da realidade 
(PONTES et al, 2008).   

Para melhor esclarecimento desse fato Maia et al (2008), afirma em sua pesquisa que:   

No Brasil ensina-se ciência de forma abstrata e esse tipo de ensino não promove a 
alfabetização científica, muito menos, alunos com pensamentos críticos capazes de 
participarem ativamente da sociedade. Antes de iniciar o ensino de ciências, é necessário 
investir na formação docente, bem como dispor de aparelhamento das escolas, reformas 
curriculares, prêmios de incentivo ou programas de intercâmbio entre escolas e centros 
de pesquisa (p. 01).   

Para um bom entendimento de uma disciplina tão importante para formação acadêmica como 
a Química exige-se muito mais que aulas abstratas e desmotivadoras. Fernandes et al (2012, p. 04) 
afirmam que: “A experimentação é vista como meio de viabilizar o processo ensino-aprendizagem, 
refletindo o lado mais lúdico, dinâmico e motivacional da Química.” Ou seja, aulas experimentais e 
mais voltadas para o cotidiano estimulam e facilitam a aprendizagem dos conteúdos.    

As escolas públicas de interior passam por problemas ainda mais sérios. “Além dos fatores 
metodológicos, o ensino de química enfrenta vários problemas que se somam para defasar o ensino, 
principalmente nas regiões mais distantes dos grandes centros urbanos.” (FERNANDES et al, 2012.  
p. 02). Dentre esses fatores, destacam-se a má formação dos docentes da área, a infraestrutura precária
das escolas dessas regiões, que são literalmente esquecidas pelos governos municipal, estadual e
federal.

Diante disso, a pesquisa objetiva um estudo sobre o processo ensino-aprendizagem em química 
no Ensino Médio da Escola Estadual Professora Ocila Bezerril, na cidade de Montanhas, interior do 
Rio Grande do Norte, visando compreender quais as dificuldades encontradas pelos discentes.   

2 METODOLOGIA  

O estudo se caracteriza como uma pesquisa quantitativa, descritiva de caráter exploratório. 
Segundo Fonseca (2002), a pesquisa quantitativa é centrada na objetividade, os dados colhidos para 
análise são consistentes e seus resultados podem ser quantificados através da linguagem matemática. 
Já os caracteres descritivos e exploratórios se dão pelo fato da pesquisa possuir o objetivo de descrever 
as características que levam a escola enfrentar dificuldades no processo ensino-aprendizagem, bem 
como proporcionar uma visão geral do mesmo (GIL, 2009).   

O instrumento de coleta de dados utilizado nessa pesquisa trata-se de um questionário de 
elaboração própria, constituído de cinco perguntas objetivas, o qual foi aplicado em Agosto de 2017.  
O universo da pesquisa foi estimado pelo total de 450 alunos e a amostra colhida foi dada por 10% 
desse total, compreendendo 45 alunos entre as turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio da Escola 
Estadual Professora Ocila Bezerril. Os dados coletados foram tabulados no Microsoft Excel, versão 
2013.   
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3    RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises dos resultados foram feitas com base em dados coletados por meio de um 
questionário contendo seis perguntas objetivas aplicado com os alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino 
Médio da Escola Estadual Professora Ocila Bezerril.   

O Gráfico da Figura 1 apresenta os resultados gerais, em porcentagem, de cada pergunta 
presente no questionário.   

Como se pode observar no gráfico, ao serem questionados sobre gostar de estudar química 
91% dos alunos responderam que sim e apenas 9% disseram que não gostam de estudar a disciplina. 
Esse resultado pode ser proveniente da metodologia de ensino aplicada pelo professor em sala de aula, 
tendo em vista que, ao serem questionados quanto a maior dificuldade com a disciplina apenas 10% 
dos alunos apontam o modo de ensino dificultoso como sendo a maior dificuldade, 2% não possuem 
afinidade com a disciplina, 36% não gostam das teorias e 52% não gostam dos cálculos presentes na 
disciplina.   

Figura 1 – Porcentagem geral das perguntas aplicadas no questionário 
Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

No que diz respeito às aulas experimentais, 93% dos alunos concordam que esse tipo de aula 
pode facilitar o entendimento dos assuntos ministrados em sala, porém não vem sendo aplicada, 
levando em consideração que 100% dos alunos responderam que não vão ao laboratório de Química 
com frequência. Portanto, a falta de aulas práticas pode ser considerada uma dificuldade nítida no 
processo ensino-aprendizagem.   

A última indagação do questionário relaciona-se aos conteúdos previstos para a disciplina de 
Química no Ensino Médio. Para melhor entendimento, essa pergunta será analisada de dois modos: o 
primeiro faz uma abordagem geral de todas as turmas e terá como base os resultados presentes no 
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gráfico da Figura 1, já o segundo modo é uma análise de cada turma separadamente e usará como 
base os resultados presentes no gráfico da Figura 2.   

Pela abordagem geral, 50% dos alunos afirmam que já viram os conteúdos previstos para a 
disciplina de Química no Ensino Médio e os outros 50% afirmar ainda não terem visto. Ao analisar 
cada turma de modo separado, observa-se que, há uma deficiência nos conteúdos ministrados no 2º 
ano, tendo em vista que 100% dos alunos afirmam que ainda não viram a maioria dos conteúdos que 
devem ser ministrando para essa série, já as turmas do 1º ano e 3º ano apresentam deficiência mínima, 
levando em consideração que 71% dos alunos do 1º ano afirmam que já viram a maioria dos conteúdos 
e apenas 29% afirmam ainda não terem vistos, para a turma de 3º ano que 86% afirmam que já viram 
a maioria conteúdos e apenas 14% afirmam não terem visto ainda.   

É necessário realizar uma pesquisa com o professor da disciplina para saber por quais motivos 
todos os assuntos não estão sendo ministrados nas respectivas turmas. Outro fator que também deve 
ser analisado em pesquisas posteriores para melhor esclarecimento dessa pergunta é o período de 
aplicação do questionário, levando em consideração que ainda faltam alguns meses para conclusão do 
ano letivo e até o final do mesmo, esses conteúdos podem ser ministrados.   

É necessário realizar uma pesquisa com o professor da disciplina para saber por quais motivos 
todos os assuntos não estão sendo ministrados nas respectivas turmas. Outro fator que também deve 
ser analisado em pesquisas posteriores para melhor esclarecimento dessa pergunta é o período de 
aplicação do questionário, levando em consideração que ainda faltam alguns meses para conclusão do 
ano letivo e até o final do mesmo, esses conteúdos podem ser ministrados.   

Figura 2 – Resultado (separado por turma) da quinta questão proposta no questionário 
Fonte: dados da pesquisa, 2017.   

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS   

De acordo com os resultados obtidos e analisados, pode-se concluir que as principais 
dificuldades que os alunos da Escola Estadual Professora Ocila Bezerril enfrentam no processo 
ensino-aprendizagem em Química estão relacionadas com a presença de cálculos na disciplina e a 
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falta de aulas práticas. Eles estão satisfeitos quanto a metodologia de ensino aplicada pelo professor 
em sala de aula o que instiga a maioria deles a gostar da disciplina.   

É importante salientar que os objetivos da pesquisa foram atingidos, e que as limitações 
presentes nela estão relacionadas com o período de aplicação do questionário e que existe a 
necessidade de se realizar um estudo com o professor da disciplina para saber por quais motivos todos 
os assuntos não estão sendo ministrados nas respectivas turmas. Sendo assim, sugere-se que novas 
pesquisas mais aprofundadas sobre o tema sejam realizadas na Escola Estadual Professora Ocila 
Bezerril.   
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra. 

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo principal efetuar a 
análise dos parâmetros físico-químicos e 
biológicos dos recursos hídricos armazenadas 
nas cisternas dos municípios da Região do Mato 
Grande, RN, a fim de estabelecer uma forma 

viável, fazendo o uso de produtos químicos e 
recursos provenientes das tecnologias atuais da 
Eletrônica, buscando diminuir a propagação de 
agentes patogênicos nesses reservatórios que 
venham a pôr em risco a saúde humana. 

ABSTRACT 
The main objective of this work is to analyze the 
physico-chemical and biological parameters of 
the water resources stored in the cisterns of the 
municipalities of the Mato Grande, RN, 

establishment in a viable way, using the current 
Electronics, seeking to reduce the spread of 
pathogens in these reservoirs that may endanger 
human health

1 INTRODUÇÃO 

A água é uma substância vital. Certamente, um bem natural singular e imprescindível a todas 
as vertentes da sociedade humana, a começar pela garantia da subsistência dos ciclos biológicos, 
geológicos e químicos que promovem estabilidade aos ecossistemas, bem como um recurso de valor 
significativo para diversas culturas e também um fator primordial na produção de bens no setor 
industrial e agrícola. (GOMES, 2011) 

Na Região Semiárida Brasileira o problema da escassez da água, ainda é recorrente, pois a 
maior parte dos rios são intermitentes, ou seja, permanecem secos durante a maior parte do ano 
(ARAÚJO, 2011). Mediante as irregularidades de chuva, que reflete a realidade vivida nessa região, 
as cisternas foram a forma mais acessível e de baixo custo que as entidades governamentais e não 
governamentais observaram para realizar o armazenamento da água nos períodos de estiagem. 

A Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) começou a efetivar várias parcerias visando a 
construção de cisternas para captação das águas pluviais. No ano de 2003, o Governo Federal integrou 

PALAVRAS-CHAVE: saúde humana, análise, recursos hídricos, cisterna. 

KEYWORDS: human health, analysis, water resources, cistern. 
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o P1MC (Programa Um Milhão de Cisternas) na esfera do MDS (Ministério do Desenvolvimento
Sustentável), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN, onde
atualmente engloba o Programa Água para Todos.

Partindo deste pressuposto, este trabalho levanta a seguinte problemática: como obter o 
controle da qualidade da água armazenadas nas cisternas, em especial, moradias da Região do Mato 
Grande, área localizada no semiárido do estado do Rio Grande do Norte? 

Segundo Amorim e Porto (2001), diversas causas afetam a qualidade da água da chuva, como 
a poluição atmosférica, o sistema de coleta da água pluvial, a manutenção inadequada da cisterna, 
utilização e manuseio da água, e por razões ligadas a sua origem e transporte.  

Esses dados comprovam que apesar de ser imperativo e necessário a construção de cisternas 
em regiões de escassez hídrica, é imprescindível o controle da qualidade dessa água, evitando assim 
a manifestação de doenças de veiculação hídrica e diminuindo a proporção de agentes poluentes, a 
ponto de não existir ameaças para a saúde pública. (AMORIN e PORTO, 2001). 

Portanto, pela grande quantidade de municípios localizados na região do Mato Grande/ RN 
que foram beneficiados  com  programas criados pelo governo e visando a preocupação com a saúde 
pública, este trabalho tem por objetivo realizar a análise físico-químico e biológico, a fim de examinar 
a qualidade da água consumida pela população dos municípios em específico: Pureza; Taipu e Poço 
Branco e posteriormente equiparar com os padrões de qualidade e potabilidade estabelecidos, a fim 
de tomar medidas cabíveis, fazendo uso de produtos químicos e tecnologias atuais da Eletrônica, 
buscando diminuir a propagação de agentes patogênicos nesses reservatórios. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Levantamento bibliográfico 

Com a finalidade de fomentar a inserção ao tema de pesquisa, serão levantadas obras 
bibliográficas relacionadas, utilizando para isso os recursos online existentes, seja nos periódicos e 
livros, reportagens, revistas, etc. 

2.2 Mapeamento dos municípios 

Inicialmente foram selecionados três municípios da Região do Mato Grande/RN que é 
composta por um total de quinze cidades, devido essa vasta quantidade, a triagem desses municípios 
sucedeu visando a viabilidade de locomoção até os mesmos, tendo como ponto de partida o município 
de Ceará-Mirim/RN e também os que dispusessem a maior parcela de cisternas. 

2.3 Coleta das amostras de água 

Serão analisadas 10 cisternas em cada município selecionado, Pureza, Taipu e Poço Branco, 
localizados na Região do Mato Grande/RN, nas quais são abastecidas através de carros pipa em 
período de estiagem ou por meio das águas pluviais, nos períodos de chuva. As cisternas são 
construídas em placas de concreto semienterradas, com volume de 16.000 litros. 

A coleta das amostras é uma das etapas de maior relevância referindo-se a análise da qualidade 
da água. Em vista disso, mostra-se fundamental que a amostragem seja feita com prudência e técnica 
com o intuito de impedir quaisquer razões que ocasionem contaminações. 
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As amostras de água serão coletadas de acordo como orienta o “Manual prático de análise de 
água” fornecido pela FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), nas quais destaca os materiais a serem 
utilizados, assim como a maneira correta para realizar o procedimento de coleta. 

Serão utilizados frascos coletores estéreis com capacidade de 100ml. E o procedimento se 
dará em a) lavar as mãos com água e sabão;  b) limpar a torneira do usuário com um pedaço de 
algodão embebido em álcool 70%; c) abrir a torneira e deixar escorrer a água durante 1 ou 2 minutos; 
d) coletar a amostra de água; e) encher com pelo menos 3/4 de seu volume; f) tampar o frasco,
identificá-lo, anotando endereço, hora, e nome do coletor, etc; g) marcar o frasco com o número da
amostra, correspondente ao ponto de coleta; h) preencher a ficha de identificação da amostra de água;
i) colocar o frasco da amostra na caixa de isopor com gelo; j) lacrar, identificar e enviar a caixa para
o laboratório. O tempo de coleta e a realização do exame não devem exceder 24 horas.

2.4 Análise das amostras 

As análises cor; turbidez; dureza; amônia; nitrito; nitrato; alcalinidade total e coliformes totais, 
serão feitas através dos kits de análise da água SALIFERT e API, que são kits para controle da 
qualidade da água para o consumo humano. Para os dados referentes ao pH, será utilizado o pHmetro 
portátil LABMETER modelo pH-100; já a temperatura; condutividade elétrica; salinidade e totais de 
sólidos dissolvidos serão analisados por meio do Condutivímetro de Bancada.   

2.5 Comparação dos dados obtidos 

Após a análise, os dados obtidos serão equiparados aos padrões de qualidade e 
potabilidade da água determinados pelo CONAMA 20 (Conselho Nacional de Meio Ambiente) na 
portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que vigora no brasil, e posterior a isso, os valores 
comparados serão tabelados.  

2.6 Produção do dispositivo 

Grande parte do protótipo do projeto será construído através de materiais de fácil acesso, como 
o plástico para a construção da estrutura do dispositivo, borracha ou silicone para vedação contra a
água. Toda parte que tiver peças eletrônicas deve ser isolada da água, assim, evitando futuros
prejuízos, tal como um curto circuito. Essas peças eletrônicas, são periféricos que serão conectados
em uma placa controladora, chamada Arduino, que será o principal recurso para o desenvolvimento
do protótipo. Os periféricos são divididos em setores de tarefas específicas, como mostra a seguir:

2.6.1 Setor de processamento 
Este setor tem a função de gerenciar todos os comandos necessários para o funcionamento 

correto do dispositivo por meio do Arduino. Estas funções são especificamente o controle da demanda 
da quantidade de produtos químicos inseridos na água, e posteriormente, estipular intervalos para não 
deixar excesso do produto químico muito tempo na água. 

2.6.2 Setor lógico 
Este setor é voltado mais para o não físico, ou seja, a interface de programação que possui 

comandos, funções e tarefas a serem executadas, que só é possível se houver um algoritmo. O Arduino 
é uma placa de controle, na qual é necessário ser programada para que se comporte da maneira 
pretendida, ou seja, um código fonte. Este código corresponde a lógica construída por programadores 
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voltados a área de linguagem em C, através da ferramenta de trabalho, IDE (própria do Arduino) onde 
é construído, compilado e repassado para o Arduino através de um cabo USB. 

2.6.3 Setor de potência 
Esse setor tem relação direta com o Arduino, pois ele é o responsável pela alimentação de 

todo o circuito lógico e também do mecânico como as bombas de água. Ligado a bateria, também 
será adicionado uma placa de potência elétrica mais conhecida como ponte H, que irá exercer o papel 
de amplificar a potência de controle do Arduino para os motores. 

2.6.4 Setor de aplicação 
Neste setor todos os comandos e tarefas a serem executadas serão obedecidas a através dos 

motores de corrente continua (D.C.), onde terão o papel de uma bomba de água para ejetar os produtos 
dentro da água da cisterna, que se encontra em um reservatório responsável por guardar os compostos 
químicos.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No decorrer da pesquisa alguns resultados já foram alcançados, como o levantamento 
bibliográfico, que teve a finalidade de fomentar a inserção ao tema de pesquisa, bem como a seleção 
dos municípios a serem analisados. 

Primeiramente foram pesquisados por meio da internet, os municípios que compreendem a 
Região do Mato Grande/RN, sendo eles: Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, Jandaíra, 
João Câmara, Maxaranguape, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, 
São Miguel do Gostoso, Taipu, Touros e Parazinho. Em seguida, foi realizado a pesquisa da relação 
dos municípios já beneficiados pelo programa Água para todos, através do site do Ministério da 
Integração Nacional (MDS) onde essa informação foi disponibilizada por meio de um arquivo digital 
e de acordo com o mesmo, dos quinze municípios que integram a Região do Mato Grande, três não 
foram beneficiados pelo programa (Ceará-Mirim, Maxaranguape e Rio do Fogo), portanto, dos doze 
restantes foram escolhidos três para o estudo, Pureza, Taipu e Poço Branco, obedecendo os requisitos 
de viabilidade para locomoção até os mesmos, tendo como ponto de partida o município de Ceará-
Mirim/RN e também os que dispusessem a maior parcela de cisternas. 

Figura 1. Georreferenciamento das cidades do Mato Grande/RN 
analisadas. Pureza, Poço Branco e Taipú. 
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No que diz respeito ao dispositivo, a Figura 1 mostra o esquema elétrico inicial do projeto, 
atribuindo as peças principais que serão usadas, como o Arduino uno, ponte H, motor DC e a fonte 
de alimentação. Assim fica mais claro a forma como serão ligados entre si, o Arduino como uma 
central de comandos que irá passar as informações para a ponte H e em seguida acionar o motor DC. 
Dessa forma esperamos contribuir com o controle da qualidade da agua das cisternas analisadas, em 
condições ideais para consumo da população.  

Figura 2 – Esquema elétrico do dispositivo. 

Espera-se ainda sistematizar todos os dados obtidos através das análises dos parâmetros físico-
químicos e biológicos e posteriormente, divulgando à comunidade local com o objetivo de expor a 
relevância em se ter uma água de boa qualidade para o consumo, obedecendo os parâmetros de 
potabilidade estabelecidos pelo CONAMA, e as implicações (doenças de veiculação hídrica) para a 
saúde humana quando não são devidamente tratadas.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto em questão ainda está em fase final de desenvolvimento, entretanto, a sua 
importância já pode ser percebida quando se tem como objetivo trazer benefícios para uma população 
que sofre cotidianamente com escassez de agua, um bem essencial a vida. Enfim, espera-se que a 
tecnologia realmente alcance seus objetivos em contribuir de maneira efetiva com a qualidade da 
agua consumida, e que futuramente a proposta se expanda e torne-se possível efetuar análises em 
outras cidades da região. 
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RESUMO 

Enzimas são proteínas que contém uma função 
específica e são compostas por aminoácidos. 
Elas podem ser manipuladas de forma livre, mas 
devido ao seu elevado custo é mais viável utiliza-
la de maneira imobilizada em um suporte 
insolúvel. A mesma, opera em baixas condições 

em temperatura ambiente, pois são totalmente 
biodegradáveis. Elas têm função específica de 
acelerar reações químicas em temperatura 
ambiente. Neste contexto o presente trabalho tem 
como objetivo expor a viabilidade do uso das 
mesmas, em acelerar a velocidade das reações.  

ABSTRACT 

Enzymes are proteins that contain a specific 
function and are composed of amino acids. They 
can be manipulated in a freeway, but due to its 
high cost it is more feasible to use it immobilized 
in an insoluble support. It operates at low 
ambient temperature conditions, as they are fully 

biodegradable. They have the specific function 
of accelerating chemical reactions at room 
temperature. In this context, the present work has 
the objective of exposing the feasibility of their, 
in accelerating the speed of reactions. 

PALAVRAS-CHAVE: enzima, reação, catálise. 

KEYWORDS: enzyme, reaction, catalysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas células vivas ocorrem constantemente reações, pois elas têm um grande complexo, com 
isso deveriam ser vagarosas na temperatura em que as reações procedem (em torno de 37°C), porém, 
essas reações são mais rápidas. Pode-se constatar que nas células vivas há elementos catalizadores 
que discordam dos catalizadores inorgânicos pelo fato de serem substâncias muito mais variadas e 
constituídas por organismos vivos. Essas substâncias são chamadas de enzimas e podem ser 
determinadas com orgânicas, construídas no interior das células vivas, mas aptas de agir também fora 
das células.  

As enzimas são catalisadores biológicos proteicos, e de estrutura complexa, de natureza 
coloidal, de grande peso molecular, produzidos por células vivas. Elas atuam na célula que são 
formadas sendo denominadas intracelulares ou endoenzima, outras atuam fora da célula que foram 
produzidas. (AMARAL, 2005. P. 41). 

As enzimas podem ser manipuladas de forma livre, mas devido ao seu elevado custo é mais 
viável utiliza-la de maneira imobilizada em um suporte insolúvel. Elas operam em baixas condições 
de temperatura e pressão, para que a catálise seja eficiente em um determinado processo, há 
necessidade de proteger as enzimas da interação com o solvente, meio no qual é realizada a reação e 
que poderia provocar a inativação, impossibilitando a catálise da reação. Frente a este problema, a 
técnica da imobilização é utilizada para fornecer estabilidade às enzimas e facilitar sua recuperação 
e reutilização (VILLENEUVE et al., 2000, DALLA-VECCHIA; NASCIMENTO; SOLDI, 2004). O 
método de imobilização por adsorção ainda é o mais comum. Este apresenta baixo custo, poucos 
efeitos deletérios para atividade e seletividade da enzima (VILLENEUVE et al., 2000). Enzimas são 
proteínas que contém uma função específica e são compostas por aminoácidos. Elas possuem 
atividades catalíticas que são exclusivas e peritas.  

     As enzimas são encontradas em seres vivos, e aceleram as reações bioquímicas, que sem sua 
presença não ocorreriam, elas são seletivas nas reações que promovem atuando. (MANAHAN, 2016, 
p.756).

       Elas  aceleram reações de cem a mil vezes a mais que a taxa sem catalizador. (KARP. 
2005p.93). 

A utilização das enzimas, oferecem meios diferentes e com poucos gastos para as reações 
bioquímicas, por tratar-se de excelentes aceleradores. Elas, do mesmo modo que outros tipos de 
catalisadores fazem parte das reações, interagindo com as espécies relacionadas, possibilitando assim 
um menor gasto de energia. 

Do ponto de vista industrial, as enzimas apresentam características notáveis em relação aos 
catalisadores químicos. Dentre as vantagens existentes na utilização de enzimas, destacam se a sua 
especificidade, as condições suaves de reação e a redução de problemas ambientais e toxicológicos. 
Destacam-se também pela sua rapidez de ação, pela atuação sobre um substrato especifico e o 
desenvolvimento de reações em temperaturas e pH’s brandos, que são necessários para a manutenção 
da estrutura desejada e outras propriedades. As condições brandas economizam o gasto de energia 
(COELHO et al., 2008), 

Existem três tipos de cofatores que são grupos de ativadores, prostéticos e coenzimas. 
Devido à identificação de novas enzimas, em 1956 a união internacional de bioquímica criou 

uma comissão de enzimas que estabeleceu critérios para a nomenclatura e a classificação delas, as 
quais foram divididas em seis classes de acordo com o tipo de reação que catalisam. 

• Oxirredutases: catalisam reações de oxidação redução ou transferência de elétrons.
• Transferases: transferem grupos funcionais, como amina, fosfato, acil, carboxil e entre outras

moléculas.
• Hidrolases: catalisam reações de hidrolise de ligação covalente.
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• Liases: adição de grupos a duplas ligações ou remoção de grupos deixando dupla ligação.
• Isomerase: reação de interconversão entre isômeros óticos ou geométricos.
• Ligases: condensação de duas moléculas, sempre tem custos de energia, geralmente ATP.

Várias enzimas são cataliticamente operantes em ambientes hidrofóbicos, com a capacidade
equivalente àquela encontrada na solução aquosa. Porém, estes catalisadores estão sujeitos à 
inativação em meio orgânico, quando não imobilizados, por condições químicas, físicas ou 
biológicas.  

Para que a catálise seja eficiente em um determinado processo, há necessidade de proteger as 
enzimas da interação com o solvente, meio no qual é realizada a reação e que poderia provocar a 
inativação, impossibilitando a catálise da reação. Frente a este problema, a técnica da imobilização é 
utilizada para fornecer estabilidade às enzimas e facilitar sua recuperação e reutilização 
(VILLENEUVE et. al., 2000, DALLA-VECCHIA; NASCIMENTO; SOLDI, 2004). 

A lecitase é uma mistura obtida por meio da fusão de dois genes doadores, da lipase de 
Thermomyces lanuginosa com a fosfolipase de Fusarium oxysporum, sendo produzido por 
fermentação submersa de um microorganismo de produção geneticamente modificado, o Aspergillius 
oryzae. A proteína enzimática que é uma proteína geneticamente modificada é então separada e 
purificada do organismo produtor. Esta nova combinação de enzimas, utiliza a estabilidade da enzima 
lipase de T. lanuginosa e a atividade da enzima de F. oxysporum. Lecitase Ultra é um éster carboxílico 
hidrolase com atividade para os fosfolípidos e (TAG) (SLIZYTE et al., 2005; NOVOZYMES, 
2012). 

METODOLOGIA 

Este projeto é de natureza qualitativa, as técnicas utilizadas foram pesquisas experimentais e 
testes laboratoriais. A enzima utilizada foi a Lecitace do grupo epóxi cross-linking. 

Os reagentes utilizados na reação foram, 20µl de álcool benzílico, 500µl de acetato de vinila 
e 0,02g da enzima Lipase do grupo epóxi cross-linking. Após a mistura dos reagentes com a 
enzima, foram colocados em mesa agitadora por 24h.Em seguida foram retirados 20µl do meio 
reacional, diluído com 2ml de hexano e analisado por CG-EM.Foi utilizado também um controle 
sem enzima para poder comparar o resultado da atividade enzimática. 

2    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após a análise das reações com 24h de reação do álcool benzílico com acetato de vinila 
catalizada pela enzima lecitase demonstrou-se ativa, ou seja, ela demonstra a capacidade de 
acetilação do álcool aromático na presença do doador acila, levando a um rendimento de 12% 
referente a produção do acetato de benzila (aroma do jasmim). 
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3   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     Estes resultados, nos mostra que o uso da enzima é mais viável, por ela acelerar mais rápido as 
reações. Assim pode-se notar a viabilidade do uso de enzimas, fazendo a utilização e a reutilização 
das enzimas imobilizadas em reações. 
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo 

determinar teor de cálcio em leites in natura e 

pasteurizado de vaca e de cabra coletados na 

cidade de Apodi, utilizando o método analítico 

volumétrico utilizando o ácido etileno 

diaminotracético que compreende a titulação de 

íons metálicos com agentes complexantes. As 

amostras de leite foram analisadas o teor de 

cálcio. Verificou-se as seguintes quantidades de 

cálcio: 174,7mg em Cabra pasteurizado, 

441,6mg em Cabra in natura, 215,0mg em vaca 

in natura e 102,6mg em vaca pasteurizado. 

ABSTRACT 
The objective of the present work was to 

determine calcium content in fresh and 

pasteurized milks of cow and goat collected in 

the city of Apodi, using the volumetric analytical 

method that includes the titration of metal ions 

with complexing agents, ethylene 

diaminotetracético acid . The milk samples were 

analyzed for the calcium content. The following 

amounts of calcium were found: 174.7 mg in 

pasteurized goat, 441.6 mg in goat in natura, 

215.0 mg in cow in natura and 102.6 mg in 

pasteurized cow.

1 INTRODUÇÃO 

O leite é um produto oriundo de ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de 

animais sadios, bem alimentados e descansados (BRASIL,2008). Do ponto de vista físico – químico, 

o leite é uma mistura homogênea de grande número de substâncias (lactose, glicerídeos, proteínas,

sais, vitaminas, enzimas), das quais algumas estão em emulsão (a gordura e as substâncias

associadas), algumas em suspensão (as caseínas ligadas a sais minerais) e outras em dissolução

verdadeira (lactose, vitaminas hidrossolúveis, proteínas do soro, sais) (ORDÓÑEZ, 2005).

O leite é conhecido como a melhor fonte de cálcio na alimentação, pois não só contém grande 

quantidade do nutriente como também o mantém prontamente disponível para absorção (DE 

ANGELIS, 1979). Entretanto, há uma polêmica a esse respeito, mencionando que o leite não é a 

melhor fonte de cálcio, pois o corpo humano não consegue absorver todo o cálcio, por ele estar ligado 

à caseína. A pasteurização e o processo de homogeneização degradam o cálcio do leite e o impedem 

de ser utilizada pelo organismo, que precisa gastar essa mesma quantidade de cálcio para neutralizar 

a acidez e os mucos ácidos gerados pelo leite ingerido (ORNELLAS; ORNELLAS, 1983). 

PALAVRAS-CHAVE: Leite de Cabra, Leite de Vaca, Teor de Cálcio. 

KEYWORDS:  Goat milk, Cow's milk, Calcium content. 
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Devido a ocorrência de pessoas terem alergia ao leite de vaca, vem aumentando o grande 

consumo de leite de cabra. O leite de cabra tem um papel essencial como fonte de proteína de alta 

qualidade e cálcio em áreas áridas especialmente para pessoas de baixa renda ou mal nutridas, onde 

as vacas têm dificuldades para serem mantidas. As cabras são muitas vezes consideradas pelos 

consumidores como animais ecológicos, e seus produtos, a priori como mais adaptados para manter 

a saúde humana (HAENLEIN,2004 apud MENDES, 2009). 

Além de dar sustentação ao corpo, os ossos são um reservatório de cálcio que estão em 

contínuo processo de manutenção. Daí a importância do conteúdo de cálcio na alimentação. Sua 

deficiência pode prejudicar a estrutura óssea, provocando o raquitismo, retardamento do crescimento, 

falhas no mecanismo de coagulação do sangue, distúrbios nervosos, contrações musculares 

convulsivas e osteoporose (PALLAORO, 1997). Segundo Pereira (2009), no Brasil, dentre as 

políticas públicas que contribuem para a otimização da ingestão de cálcio estão: programa nacional 

de distribuição de leite; merenda escolar; e a inclusão do carbonato de cálcio na lista do Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) de 2008.  

A complexometria é um método analítico volumétrico que compreende a titulação de íons 

metálicos com agentes complexantes ou quelantes para se determinar a quantidade de cálcio na 

amostra. O agente complexante mais utilizado é o ácido etileno diaminotetracético (EDTA). De 

acordo com a metodologia de Barbosa (2012), o indicador negro de eriocromo T não pode ser 

empregado na titulação direta do cálcio com EDTA porque a formação do complexo cálcio−indicador 

provoca uma mudança de cor pouco definida no ponto final da titulação. Para evitar este problema, 

costuma-se adicionar uma pequena quantidade de Mg2+ à solução contendo Ca2+. O complexo 

Ca−EDTA é mais estável do que o complexo Mg−EDTA e, portanto, é titulado primeiro. Neste caso, 

deve-se fazer uma correção para compensar a quantidade de EDTA usada para a complexação do 

Mg2+ adicionado. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi verificar o teor de cálcio em leites 

in natura e pasteurizado de vaca e de cabra coletados na cidade de Apodi. 

2 METODOLOGIA 

As amostras de leite foram coletadas na cidade do Apodi, os pasteurizados do Programa 

Nacional de Distribuição de Leite, o in natura de vaca da fazenda Boa Esperança zona rural da cidade 

e o in natura de cabra da fazenda escola do IFRN campus Apodi. 

Foi preparado uma solução tampão de amônio (NH4Cl/NH4OH) pH = 10, usando 1,3375g de 

NH4Cl dissolvido em água e transferido para um balão volumétrico de 250 mL foi completado com 

água ate aferir o menisco, formando assim uma solução de 0,1 mol/L. Depois foi medido 41,7 mL de 

NH4OH P.A e transferido para um balcão volumétrico de 250 mL aferindo o menisco com água 

destilada, obtendo assim uma solução 1 mol/L de NH4OH. Misturou-se as duas soluções preparadas 

anteriormente, e no final obteve-se solução tampão de pH 10. 

A solução de EDTA foi preparada com 3,708g do Sal de EDTA e 0,028g de MgCl2.6H2O em 

um béquer e colocou um pouco de água destilada, agitando-se até a dissolução total do sal. Em 

seguida, transferiu-se para um balão volumétrico de 500 mL e completou o seu volume com água 

destilada. 

A padronização da solução de EDTA 0,02 mol/L foi preparada pesando 180 mg de CaCO3 

P.A. previamente dessecado. O mesmo foi dissolvido em um béquer utilizando a mínima quantidade 

de solução de HCl 1:1. Em seguida, foi evaporado até quase a secura, e redissolveu em água destilada 

transferindo para um balão volumétrico de 100 mL. Após este processo, foi pipetado e transferido 

para um erlenmeyer uma alíquota de 20 mL desta solução, acrescentado 10 mL de tampão de amônio, 

uma pitada de negro de eriocromo T e titulado com a solução de EDTA preparada anteriormente. 
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As análises dos leites ocorreram em duas partes, primeiro a pré-titulação da amostra, em um 

erlenmeyer foi adicionado 1,0 mL da amostra e acrescentado 25 mL de água destilada, 2 mL de 

tampão amônio, uma pitada de negro de eriocromo T. Este material foi titulado com uma solução de 

EDTA padrão. A análise foi realizada em triplicata, para depois calcular o valor para consumir 15 

mL de EDTA. Depois faz a análise da amostra, que foi pipetado o volume da amostra calculado 

depois da pré-titulação, e acrescentado 10 mL de tampão de amônio e uma pitada de negro de 

eriocromo T. Este material foi titulado com a solução de EDTA padronizada. Na Figura 1 mostra a 

amostra antes e depois da titulação do EDTA. 

Figura 1: (a) amostra antes da titulação; (b) amostra depois da titulação 

(a) (b) 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Os leites foram analisados e os seus resultados de pré-titulação e análise podem ser observados 

nas Tabelas a seguir. 

Na pré-titulação de leite foram realizados três ensaios na titulação da amostra com 1 mL de 

leite, com o EDTA conforme a Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1: Volume gasto de EDTA na pré-titulação 

Vaca in natura Vaca pasteurizado Cabra in natura Cabra pasteurizado 

V1 1,8 mL 1,3 mL 3,2 mL 1,1 mL 

V2 1,5 mL 1,5 mL 2,8 mL 0,9 mL 

V3 1,7 mL 1,5 mL 2,5 mL 1,4 mL 

Vmédio 1,6 mL 1,43 mL 2,83 mL 1,13 mL 

Com base no valor médio gasto na titulação, foi possível calcular qual seria a quantidade de 

leite para consumir 15 mL de EDTA. Sendo assim, os resultados são demonstrados a seguir na Tabela 

2. 

Tabela 2: Volume de Leite para consumir 15 mL de EDTA 

Vaca in natura Vaca pasteurizado Cabra in natura Cabra pasteurizado 

V 9,37 mL 10,48 mL 5,30 mL 13,27 mL 
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Na análise de leite foram realizados três ensaios na titulação da amostra com a quantidade de 

leite calculada anteriormente, com o EDTA conforme a Tabela 3 a seguir. 

Tabela 3: Volume gasto de EDTA na análise 

Vaca in natura Vaca pasteurizado Cabra in natura Cabra pasteurizado 

V1 12,2 mL 12,8 mL 14,7 mL 
14,2 mL 

V2 13,5 mL 12,8 mL 14,5 mL 
14,4 mL 

V3 12,0 mL 12,9 mL 14,6 mL 
14,8 mL 

Vmédio 12,56 mL 12,83 mL 14,6 mL 
14,46 mL 

Para a determinação de cálcio no leite foi realizado os cálculos abaixo, partindo da coleta das 

amostras de leite e do EDTA utilizado, em que C é a concentração de EDTA, V o volume gasto de 

EDTA (L), m é a massa do cálcio (g) a ser encontrada e MM é a molaridade do cálcio.  

CxV =m/MM 

Foram realizados os cálculos para cada ensaio de cada amostra, conforme a Tabela 4 a seguir. 

Tabela 4: Quantidade de cálcio encontrada em cada amostra 

Vaca in natura Vaca pasteurizado Cabra in natura Cabra pasteurizado 

T1 9,77 mg 10,26 mg 11,78 mg 11,38 mg 

T2 10,82 mg 10,26 mg 11,62 mg 11,54 mg 

T3 9,61 mg 10,34 mg 11,70 mg 11,86 mg 

Média 10,07 mg 10,28 mg 11,70 mg 11,59 mg 

Com base nos valores encontrado de cálcio, foi possível calcular qual seria a quantidade de 

cálcio disponível em 200 mL de Leite. Sendo assim, os resultados são demonstrados na Tabela 5 a 

seguir. 

Tabela 1: Valor de Cálcio disponível em 200 mL de Leite 

Vaca in natura Vaca pasteurizado Cabra in natura Cabra pasteurizado 

215,01 mg 195,81 mg 441,63 mg 147,77 mg 

Segundo Gould (2014), a quantidade de cálcio encontrada em uma porção de 200 mL de leite 

in natura de Cabra e de Vaca são, respectivamente, 160,5 mg e 200 mg. Sendo que esses valores 

podem mudar de acordo com o tipo de alimentação, raça dos animais e período de lactação. Os valores 

encontrados neste experimento foram superiores ao relatados na literatura. De acordo com o 

responsável pelas cabras do IFRN Campus Apodi, Sr. William Gama de Oliveira, a alimentação das 

cabras é uma ração concentrada, ricas em vitaminas e minerais. Ocorrendo assim uma alta 

concentração de vitaminas, gorduras, proteínas ocasionando assim um alto teor de cálcio no leite, 

uma porcentagem bem acima do encontrado na literatura. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as análises foram realizadas com êxito podendo assim verificar os teores de cálcio presentes 

nas amostras. Nas amostras de leite de Vaca pasteurizados e de Cabra pasteurizados foram os que 

mostraram menores quantidades de cálcio, respectivamente 102,6mg e 174,7mg e os leites de Vaca 

in natura e Cabra in natura os com maiores quantidades de cálcio, respectivamente 215,0mg e 

441,6mg. Sendo assim o leite mais adequado para o consumo é o de Cabra in natura, pois tem uma 

quantidade de cálcio superior ao de vaca. 
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RESUMO 

Construir o conhecimento com as complexas 

redes contextuais infere assumir o processo 

pedagógico com objetivos e estratégias 

diferenciadas. Nesse sentido, este trabalho de 

pesquisa investigou os alunos da 3° série, 

buscando a inclusão do conteúdo de Química 

Verde partindo de uma palestra, com o 

objetivo de atingir, através da 

contextualização, a motivação dos alunos, 

mostrando que a Química sustentável faz parte 

de um estudo que requer responsabilidade 

socioambiental. A obtenção dos dados foi 

realizada a partir de um questionário avaliativo 

para análise estatística. Com base no 

questionário pôde-se quantificar o grau de 

concordância dos alunos seguindo a escala de 

Likert, obtendo-se bons resultados, já que 

ambos se aproximaram do nível máximo da 

escala. Assim, pode-se concluir que, desde que 

o grau de concordância dos discentes referente

a importância da química verde para

preservação do meio ambiente foi muito

satisfatório visto que o mesmo auxiliou no

ensino-aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Química verde, socioambiental, ensino-aprendizagem. 
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ABSTRACT 

Building knowledge with complex contextual 

networks infers the pedagogical process with 

different goals and strategies. In this sense, this 

research work investigated the students of the 

third grade, seeking to include the content of 

Green Chemistry starting from a lecture, with the 

objective of reaching, through contextualization, 

the students' motivation, showing that 

Sustainable Chemistry is part Of a study that 

requires socio-environmental responsibility. The 

data were obtained from an evaluation 

questionnaire for statistical analysis. Based on 

the questionnaire it was possible to quantify the 

degree of agreement of the students following the 

scale of Likert, obtaining good results, since both 

approach the maximum level of the scale. Thus, 

it can be concluded that, since the degree of 

agreement of the students regarding the 

importance of green chemistry for preservation 

of the environment was very satisfactory since it 

assisted in teaching-learning. 

1    INTRODUÇÃO 

A preocupação com o meio ambiente tem sido discutida em grande parte da população. Ocorre 

mundialmente degradações, desastres ambientais, naturais ou provocadas pela manipulação do 

homem na natureza. Estes, vem sendo mostrados pelos meios de comunicação, repercutindo novas 

preocupações. Tendo em vista estas questões, é cada vez maior a buscar em contribuir com práticas 

pedagógicas que visam a educação ambiental. Vale ressaltar que discussões relacionados a esse 

assunto são muito importantes para mudanças de conceitos na busca de novos valores sociais e no 

papel educacional (MORALDINO; OKI, 2004). 

Na sociedade atual existe uma variedade de produtos químicos que trazem benefícios à 

comunidade incluindo desde os que são usados para manter a saúde, como medicamentos e vacinas, 

até os de uso diário, como produtos de limpeza e cosméticos. Mesmo diante deste cenário, a química 

tem seu papel no controle das fontes poluidoras, através da melhoria dos processos industriais 

melhorando o desenvolvimento e interpretação com base nas tecnologias atuais, tornando mais eficaz 

o tratamento de efluentes no meio ambiente. O objetivo da Química Verde é moderar ou suprimir o

uso das substâncias perigosas durante a elaboração e aplicação destes produtos químicos 

(FERREIRA, 2013). 

No entanto, os alunos de nível médio têm uma dificuldade em agregar o ensino de química 

com o estudo dos fenômenos naturais, relacionando-a algumas vezes a destruição ambiental e 

atividades poluidoras. Diante disso, a educação tem um papel fundamental no processo da prática 

KEYWORDS: Green Chemistry, Socio-environmental, teaching-learning 
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pedagógica, para educar ambientalmente através da química e fazer com que tenham conhecimento 

sobre essa temática. Assim, é muito importante um ensino voltado não só as técnicas e fórmulas, mas 

que este venha contribuir muito além, como por exemplo utilizar a química para a sustentabilidade 

do planeta (SCHNETZLER, 2004). 

O objetivo deste trabalho é possibilitar uma visão abrangente sobre a importância da 

preservação do meio ambiente e capacitar os alunos a contextualizar os assuntos de química com 

relação ao mesmo. Desse modo, o presente estudo trabalhou a conscientização dos alunos a respeito 

da importância da química verde e suas contribuições para um meio ambiente limpo e sustentável. 

2  METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido na Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres e contou 

com a participação de 18 alunos da 3° Série. Após a palestra, foi aplicado um questionário avaliativo 

referente ao conteúdo abordado “Química Verde”. A metodologia utilizada para esse estudo foi 

dividida em três etapas como mostra o esquema abaixo: 

3  RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir do questionário aplicado com os alunos, foi possível observar o grau de concordância 

referente as afirmativas relacionadas a temática “Química verde”. De acordo com os dados coletados, 

seguindo a escala de Likert (concordo totalmente (2), concordo parcialmente (1), nem concordo nem 

discordo (0), discordo totalmente (-2) e discordo parcialmente (-1)). 

A afirmativa 1 dizia: “Possuo conhecimento sobre a química verde”, o grau de discordância 

para essa afirmativa foi de -1 que se refere a discordo parcialmente. A partir desse resultado, pode-se 

perceber que grande parte dos alunos não tem conhecimento sobre essa temática de caráter tão 

relevante para os dias atuais, tornando-se uma preocupação, já que a química verde surgiu para 

amenizar os efeitos causados pela poluição e à não preservação do meio ambiente.   

Na afirmativa 2, que abordava: “Por meio da palestra adquiri conhecimento sobre a química 

verde”, o grau de concordância foi 2, referindo-se a concordo totalmente na escala. Esse resultado 

indica que todos os alunos aprenderam sobre a importância de possuir informação sobre essa temática. 

Diante disso, o conhecimento sobre a química verde é muito importante, visto que, é um assunto para 

1. APLICAÇÃO
DA PALESTRA

2. APLICAÇÃO
DO 

QUESTIONÁRIO 

3. ANÁLISE DOS
DADOS 
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ser tratado com os alunos na escola, já que visa a preservação do meio ambiente que a cada dia, está 

sendo mais degradado. 

Para a afirmativa 3: “A química verde contribui para a redução ou eliminação do uso de 

sustâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente”, para essa afirmativa o grau de concordância 

foi de 1,88, aproximando-se de concordo totalmente. Pode-se concluir com esse resultado que os 

alunos entenderam o papel da química verde perante a sociedade e ao meio ambiente, assim como, 

sua importância para todos. 

Referente a afirmativa 4: “A disciplina de química é importante para o conhecimento da 

química verde”, o grau de concordância dos alunos para essa afirmativa foi 2, mostrando-se muito 

satisfatório, já que a química está inteiramente envolvida nesse processo, na busca por soluções que 

venham contribuir e conscientizar para um melhor desenvolvimento sustentável. 

Na afirmativa 5: “A escola incentiva na importância da química verde como meio alternativo 

para a preservação do meio ambiente”, o valor obtido de concordância dos alunos foi -1, referente a 

discordo parcialmente seguindo a escala. O grau de discordância é bastante preocupante. A escola 

deve incentivar aos alunos a importância da preservação do meio ambiente, assim como, maneiras de 

zelar pelo bem natural, tudo isso contextualizando com a disciplina de química que está diretamente 

relacionada com a própria química verde. 

De um modo geral, os resultados expostos seguiram-se bastante positivos, pois, o grau de 

concordância dos alunos referente ao importante papel da química verde para preservação do meio 

ambiente foi muito satisfatório. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados alcançados neste trabalho, foi notória a significância de divulgar a 

temática “Química verde” para os alunos, visto que esse contexto está sendo bastante discutido ao 

redor do mundo, em prol da preservação do meio ambiente, diminuído a poluição através do descarte 

inapropriado de sustâncias nocivas entre muitos outros fatores. A partir do grau de concordância dos 

alunos referente as afirmativas, os mesmos perceberam a relevância desse tema e que é possível 

contribuir por um mundo sustentável. Assim, os objetivos do estudo foram alcançados. 

Portanto, a química verde trilha uma linha de pensamento que tem se difundido grandemente 

a fim de tornar a química aliada ao meio ambiente, diante disso, é muito importante os professores, 

juntamente com a escola, difundir essa ideia aos alunos e auxiliar em uma ampliação na preservação 

e conservação do meio ambiente.. 
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO E DAS VISCOSIDADES EM 
DIFERENTES TIPOS DE LICORES 

RESUMO 
O objetivo do trabalho foi avaliar o 

comportamento reológico e a viscosidade de 

cinco tipos diferentes de licores com sabores e 

texturas variados. As análises desses 

comportamentos foram feitas sob uma 

temperatura de 298 K, sendo controlada por 

meio de um banho termostatizado. Cada 

amostra adicionada no copo do reômetro que 

estava acoplado, continha aproximadamente 60 

mL. Os dados obtidos foram organizados em 

tabelas e em gráficos para melhor interpretação.

ABSTRACT 
The objective of this work was to evaluate the 

rheological behavior and the viscosity of five 

different types of liqueurs with varied flavors 

and textures. The analyzes of these behaviors 

were done under a temperature of 298 K, being 

controlled by means of a thermostated bath. 

Each sample added to the cup of the rheometer 

that was coupled contained approximately 60 

mL. The data obtained were organized into 

tables and graphs for better interpretation. 

1 INTRODUÇÃO 

Os licores são bebidas alcoólicas que podem ser processadas de várias formas, sendo mais 

comum por infusão no meio artesanal e por destilação no meio industrial.  De acordo com a 

legislação brasileira, o licor deve conter uma graduação alcoólica entre 15 a 54% em volume, e um 

percentual de sacarose superior a 30 g/L, elaborado com álcool etílico potável de origem agrícola 

(Brasil,1997).  

A Reologia é uma área da física que analisa a deformação mecânica de um material provocada 

pela aplicação de forças. O escoamento de um fluido é caracterizado por leis que descrevem a 

variação contínua da taxa ou grau de deformação em função da tensão aplicada (MACHADO, 

2002). 

Vários fatores afetam o comportamento reológico dos alimentos, destacando-se a temperatura 

(VITALI; RAO, 1984), sólidos solúveis (HERNANDEZ et al., 1995) e o tamanho das partículas 

(AHMED et al., 2004), onde a formulação deverá fornecer ao produto propriedades ótimas de 

fluidez para a transformação do produto final, por isso o tamanho das partículas influencia tanto o 

limite de escoamento quanto a viscosidade plástica.  

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento; Reologia; Viscosidade; Licores. 

KEYWORDS:  Behavior; Rheology; Viscosity; Liqueurs 
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A viscosidade descreve, basicamente, o aspecto de qualidade do produto. Adaptações ainda 

na etapa produtiva podem ser feitas para manipular, e atingir 12 características sensoriais desejadas, 

desta forma, a reologia é o principal instrumento para realização desses ajustes (GONÇALVES; 

LANNES, 2011). O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento reológico e as viscosidades 

dos diferentes tipos de licores que possuem aspectos mais ou menos viscosos, para determinar os 

parâmetros que mais influenciaram no processamento destas bebidas. 

2 METODOLOGIA 

As bebidas escolhidas possuem métodos de obtenção diferenciados. De acordo com a fluidez do 

licor de morango (industrializado), verificou-se que ele foi preparado por destilação; já os licores de 

caju e maracujá são artesanais, os quais indicaram o preparo por infusão, desta forma possuem uma 

característica menos fluida. Os licores de limão e manga foram preparados no laboratório por 

infusão, contendo características diferenciadas, menos e mais fluidos respectivamente.  

As análises do comportamento reológico e as viscosidades dos licores foram realizadas em um 

Reômetro Brookfield Viscometer – Brookfield Engineering Labs, nos seguintes parâmetros, 300 

rpm e uma taxa de cisalhamento máxima de 3000 1/s. A temperatura foi mantida à 298 K, sendo 

controlada por meio de uma banho termostatizado acoplado ao reômetro. Cada amostra adicionada 

no copo do reômetro deveria conter aproximadamente 60 mL.  Os resultados foram organizados em 

tabelas e em gráficos para melhor interpretá-los. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os gráficos 1 e 2 mostram o comportamento reológico dos licores estudados. No gráfico 1, 

observa-se que os licores de manga e maracujá obtiveram um comportamento de um fluido 

binghamiano, este comportamento podem estar relacionados ao alto teor de gordura, de fibras e de 

sacarose, por apresentar um aumento na tensão de cisalhamento (τ) em função da taxa de 

cisalhamento (λ), sendo mais acentuada no licor de maracujá.   

Gráfico 1. Comportamento reológico dos licores de maracujá e manga. 
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 Gráfico 2.  Comportamento reológico dos licores de caju, morango e limão. 

No gráfico 2, verificou-se que os licores apresentaram um comportamento de um fluido 

Newtoniano, os licores de caju e o de morango foram similares e o de limão apresentou uma 

pequena deformação na taxa de cisalhamento na faixa de 300 1/s. Isso pode estar relacionado à sua 

fluidez por possuir um teor de sacarose menor que dos licores de morango e de caju.  

  Tabela 1. Viscosidade dos licores. 

A Tabela 1 mostra as diferenças das viscosidades dos licores estudados. Os licores de manga 

e de maracujá apresentaram os maiores valores de viscosidade, indicando que eles possuem um 

difícil escoamento, por possuíam aspectos mais cremosos. Já para os licores de morango, caju e 

limão, obtiveram baixos valores de viscosidade, caracterizando-os como de fácil escoamento, que 

pode estar relacionada à fluidez destes licores. 

Licores Viscosidades (Cp) 

Manga 23,31 

Maracujá 48,36 

Morango 6,46 

Caju 7 

Limão 1,99 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os licores com aspetos físicos mais cremosos (maracujá e manga) apresentaram 

comportamentos pseudoplástico, sendo verificado que a tensão de cisalhamento aumentou em 

função da taxa de deformação. 

Constatou-se neste trabalho que a avaliação reológica é um recurso útil para o 

desenvolvimento de novos produtos e controle de fabricação, desde a composição do produto é o 

principal responsável por alterações nos atributos de fluxo. 
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BINGO ATÔMICO: UMA PROPOSTA DA DISCIPLINA METODOLOGIA 
DO ENSINO DE QUÍMICA APLICADA NO PIBID 

MORAIS, A. M. N.1; SILVEIRA, M. D. P.2; COSTA, A. K. M.3; ALVES, L. A4; MOREIRA, E. F5 

1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi; 5 EEPAD – Município de Apodi 
 ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Diante das dificuldades de ensino-aprendizado, 
os futuros docentes têm que pensar em 
metodologias que ajudem a minimizar a 
deficiência dos estudantes no aprendizado de 
química. Com isso, esse trabalho foi 
desenvolvido pensando em atender a essas 
dificuldades. O bingo atômico foi aplicado em 
uma turma da 1ª série do ensino médio, no qual 
o conteúdo estudado foi Modelos Atômicos. No
uso dessa metodologia foram utilizados alguns
materiais recicláveis. Além disso, na produção

das tabelas houve amplo planejamento visto que 
fazer um bingo de um conteúdo com tantas 
teorias não é tão simples. Os resultados obtidos 
neste trabalho foram coletados com o uso de 
uma atividade com quatro perguntas, sendo duas 
objetivas e duas subjetivas. Mediante as 
respostas da atividade 66,7% dos discentes 
responderam corretamente a atividade expondo 
um bom nível de conhecimento adquirido 
durante o bingo. 

ABSTRACT 

Faced with the difficulties of teaching and 
learning, future teachers have to think of 
methodologies that help to minimize the 
students' deficiency in learning chemistry. With 
this, this work was developed with the intention 
of attending to these difficulties. Atomic bingo 
was applied in a class of the 1st high school, in 
which the studied content was Atomic Models, 
in the use of this methodology were used some 
recyclable materials, in addition, in the 
production of the tables had a 

whole planning, as doing a bingo Of content 
with so many theories is not so simple. The 
results obtained in this study were collected 
using an activity with four questions, two of 
which were objective and two were subjective. 
Through the responses of the activity 66.7% of 
the students correctly answered the activity 
exposing a good level of knowledge acquired 
during bingo. 

PALAVRAS-CHAVE:  Bingo atômico, Modelos atômicos, Ensino de química, metodologia alternativa. 

KEYWORDS:  Atomic bingo, Atomic models, Chemistry teaching, alternative methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante das dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de Química, os professores 
encontram-se atrelados a uma metodologia tradicional e os alunos costumam ter aversão aos 
conteúdos desta disciplina, por considerá-los de difícil compreensão. Isso nos leva a uma busca 
incessante por alternativas que possam reverter ou modificar essa realidade. Para tanto, muitos 
estudos têm sido realizados, com o objetivo de encontrar alternativas que possam melhorar o ensino 
de Química (WANDERLEY et al., 2005). 

Uma das grandes barreiras no aprendizado de Química é a dificuldade de correlacionar os 
conceitos vistos em aula com o cotidiano, bem como a abstração desses conteúdos, o que gera certa 
resistência dos alunos quanto à disciplina. Diante deste contexto, requerem-se mudanças nas 
metodologias utilizadas pelos professores desta área, visto que, são apontadas como o principal 
motivo do desinteresse e pouco aprendizado. Segundo Santos et al.(2004, p. 1): 

As propostas mais inerentes, para o ensino de Química, têm como um dos 
pressupostos a necessidade do envolvimento ativo dos alunos nas aulas, em um 
processo interativo, professor-aluno, em que as concepções conceituais dos alunos 
sejam contempladas. Isso significa criar oportunidades para que eles expressem 
como vêem o mundo, como entendem os conceitos, quais são as suas dificuldades.  

O aprendizado de Química depende de muitas variáveis, tais como: professor, aluno, 
recursos didáticos, ambiente sócio-cultural ao qual estão inseridos e, inclusive, a maneira como a 
química é abordada. É sabido que cabe ao professor ser mediador na produção de conhecimento, 
administrar a aula, promovendo a produção de saberes. Por isso, ele é um sujeito, assim como 
aluno,neste processo. Sabe-se também que as ações deste profissional são limitadas por não 
disporem de tempo para o planejamento de suas aulas, pela escassez de recursos materiais e pela 
carga horária insuficiente (CARDOSO & COLINVAUX, 2000). Diante desses fatores, os futuros 
professores têm que pensar em metodologias alternativas para melhorar o aprendizado dos alunos, 
além de trabalhar com materiais de baixo custo, recicláveis e de fácil acesso tanto para os alunos 
como para os professores. 

Segundo Arroio et al.(2006, p. 2), “(...) verifica-se a necessidade da utilização de formas 
alternativas relacionadas ao ensino de química, com o intuito de despertar o interesse e a 
importância dos conceitos químicos presentes nos currículos escolares.”Nessa linha, Miranda 
(2001) relata que vários objetivos podem ser atingidos a partir da utilização dos jogos didáticos, 
como os relacionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, 
fundamentais para a construção de conhecimentos); à afeição (desenvolvimento da sensibilidade e 
da estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); à socialização 
(simulação de vida em grupo); à motivação (envolvimento da ação, do desfio e mobilização da 
curiosidade) e à criatividade. 

Com isso, o objetivo deste trabalho é motivar os discentes a aprender de forma lúdica e ao 
mesmo tempo mostrar uma metodologia diferenciada no ensino de química. 

2 METODOLOGIA 

Esta é uma metodologia que foi desenvolvida durante a disciplina de Metodologia do Ensino 
de Química. Na ocasião o bingo atômico foi utilizado com o objetivo de fazer o discente identificar 
os fatores que alteram a velocidade das reações, fazendo referência ao conteúdo de cinética 
química. Fazendo o uso dessa metodologia, este trabalho foi aplicado a uma turma da 1ª série do 
ensino médio da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, no município de Apodi-RN.  
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A turma de 21 alunos foi dividida em 4 grupos, nos quais, o conteúdo estudado foi Modelos 
Atômicos.Cada grupo era identificado com os seguintes cientistas Dalton, Thomson, Rutherford e 
Bohr. Anteriormente à aplicação do bingo, o conteúdo já havia sido ministrado. Além disso, os 
discentes já tinham participado de uma gincana sobre o assunto. 

O jogo atômico é sobre as descobertas que aconteceram durante toda a evolução do modelo 
atômico, com objetivo de fixar os conhecimentos e gerar o interesse dos mesmos pelo conteúdo.O 
mesmo é composto na forma de um bingo contendo 20 bolas e 4 cartelas, as bolas do globo foram 
enumeradas de 1 a 4 e do lado contém uma das letras D, T, R e B fazendo referência aos cientistas 
Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Quando retirada uma bola do globo com 1R, por exemplo, o 
aluno teria que marcar uma ideia de Rutherford na coluna 1 e assim sucessivamente com outros 
cientistas.As cartelas possuem 4 colunas e em cada coluna tem um determinado conceito 
relacionado ao que foi descoberto por um dos quatro cientistas. As cartelas foram entregues 
aleatoriamente a cada grupo para ter início ao bingo. O globo foi girado, as bolas foram chamadas 
até um grupo bater a cartela. 

Materiais utilizados 

 20 bolas de roll-on
 2 abafadores (aqueles de cobrir alimentos em casa)
 Folha A4
 Impressora
 Lápis do tipo marca texto
 Plásticos (para emplastificar as cartelas)
 Cola quente
 Fita isolante.

Montagem 
Utilizando cola quente, os abafadores foram unidos para forma de um globo, as 20 bolas de 

roll-on com suas devidas enumerações e letras que foram feitas com lápis do tipo marca texto para 
em seguida serem colocadas no globo. Já as cartelas foram confeccionadas de uma forma que 
ficassem 10 descobertas sobre o modelo atômico. Nas mesmas foram estruturadas 4 colunas, sendo 
que a primeira e a última continham 3 ideias e as 2 do meio apenas 2 ideias. As figuras abaixo 
mostram alguns dos materiais que foi utilizado durante o bingo. 

Figura 1- Tabela do bingo atômico. Figura 2- Globo do bingo 

Fonte: Elaborada por autores Fonte: Elaborada por autores. 
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É importante salientar que, durante a aplicação do jogo foi feita a observação do que os 
discentes estavam marcando na cartela, pois não podíamos considerar que os mesmos sabiam 
completamente do conteúdo, caso não tivesse ocorrido à observação eles poderiam marcar a cartela 
mesmo sem saber. Além disso, foi determinado um tempo de um minuto e trinta segundos para 
cada grupo pensar em qual das ideias era a correta. Após um grupo bater a cartela, no caso o grupo 
no qual tinha sido nomeado de Rutherford, o bingo teve seu fim. Para fazer a avaliação do 
aprendizado dos discentes sobre a metodologia, foi aplicada uma atividade com 4 questões, sendo 2 
objetivas e 2 subjetivas. As perguntas da atividade estão a seguir. 

1- Marque a sequência correta da evolução dos modelos atômicos:
a) Thomson, Rutherford, Bohr, Dalton.
b) Rutherford, Bohr, Dalton, Thomson.
c) Bohr, Dalton,Rutherford, Thomson.
d) Dalton, Rutherford, Bohr, Thomson.
e) Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr.

2- Como ficou conhecido o modelo atômico de Dalton?
a) Bola de bilhar
b) Sistema planetário
c) Pudim de passas
d) Pudim de leite
e) Bola de tênis

3- Faça uma comparação entre o modelo atômico de Thomson e Dalton?
4- Explique o modelo atômico de Rutherford?

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Ao final da aplicação e do teste/atividade como forma de avaliação da metodologia, foi 
percebido o desempenho dos estudantes mediante suas respostas na atividade. Com base no gráfico 
abaixo podemos observar que 66,7% dos discentes responderam todas as questões da atividade 
corretamente, enquanto que 14,3% responderam três e 19,0% responderam apenas duas questões. 

Gráfico 1- Desempenho dos discentes na atividade. 
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Fonte: Elaborada por autores. 
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Desta forma, podemos considerar que a inserção das metodologias diferenciadas que 
utilizam o lúdico dentro da sala de aula pode trazer benefícios para o aprendizado dos discentes. 
Durante a aplicação do jogo foi possível perceber a competição entre os grupos. Além disso, 
pudemos constatar a interação entre os integrantes do grupo, confirmando a teoria de Kishimoto 
(2001), que afirma que a utilização do brinquedo e do jogo educativo para fins pedagógicos 
cumprem um papel importante quanto o envolvimento do ser humano com suas cognições, 
afetividade, corpo e interações sociais. 

Com o auxílio da atividade conseguimos ver o que realmente os alunos aprenderam, e 
perceber que o lúdico e o ensino-aprendizado podem andar juntos. Para isso acontecer, é preciso 
que o professor se disponha como organizador. É interessante que organize as atividades propostas 
aos alunos para que eles possam ter consciência da importância dos conhecimentos que vão adquirir 
e é pertinente que faça uso de métodos para auxiliar cada situação, como a utilização de 
instrumentos em suas estratégias de ensino para que se chegue ao objetivo almejado (KISHIMOTO, 
2001). 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas observações durante o jogo e a atividade após o mesmo, podemos concluir 
que o ensino de química pode ser modificado com metodologias diferenciadas que estimule o 
aprendizado dos alunos. Dessa forma, mudando um pouco o ensino tradicional e inserindo 
metodologias diferenciadas no ensino de química. Além disso, não podemos deixar de ressaltar a 
importância das disciplinas da faculdade na prática. Quando fazemos uma experiência nova sempre 
podemos melhorar ou ainda nos auxilia a pensar em uma nova forma de aplicar sempre pensando no 
aprendizado do aluno. Com isso, a proposta deixada nesse trabalho para as próximas aplicação é 
utilizar essa metodologia como forma de avaliação. 
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PRODUÇÃO DE SABONETES GLICERINADOS ATRAVÉS DAS OFICINAS 
TEMÁTICAS COMO FERRAMENTA FACILITADORA NO ENSINO DE 

QUÍMICA 

Filho,A.B.M.¹;Costa,E.B.D.2; Souza,R.L.S.³Alves,L.A.4
1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi-RN 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

As oficinas temáticas no ensino de química 
representam um método pelo qual os objetivos 
do docente podem ser alcançados, onde se 
configura como um recurso apropriado para 
expressar conhecimentos da ciência e para 
estabelecer a relação entre atitudes e condutas 
ambientalmente favoráveis. Através do uso da 
mesma o presente trabalho buscou realizar uma 
oficina temática na turma da 3ª série do Ensino 

Médio da Escola Estadual Professor Antônio 
Dantas, onde relacionou os conteúdos de 
química orgânica com o cotidiano dos alunos, 
através da produção de sabonetes glicerinados. 
Deste modo a oficina temática utilizada no 
ensino de química é uma metodologia 
diferenciada e inovadora que facilita e melhora 
o processo de ensino e aprendizagem dos
alunos.

ABSTRACT 

The thematic workshops on the teaching of 
chemistry represent a method by which teaching 
objectives can be reached, where is configured 
as an appropriate resource to express knowledge 
of science and to establish the relationship 
between attitudes and conduct environmentally 
favourable. Through the use of the same the 
present study sought to carry out a thematic 
workshop on third-grade class of the high 
school of Escola Estadual Professor Antônio 

Dantas, where related contents of organic 
chemistry with the daily life of the students, 
through the production of glicerinados soaps. In 
this way the thematic workshop used in the 
teaching of chemistry is a differentiated and 
innovative methodology that facilitates and 
enhances the teaching and learning process of 
the students 

PALAVRAS-CHAVE: Oficinas temáticas, ensino de química e sabonetes glicerinados.

KEYWORDS:  thematic workshops, teaching chemistry and glicerinados soaps.
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1    INTRODUÇÃO 

Em busca de novas alternativas para os combustíveis fósseis, altamente poluentes e de 
fontes cada vez mais escassas, um dos principais substitutos para ele tem sido o biodiesel. O 
crescente uso deste combustível alternativo ao diesel fóssil nos últimos anos decorre, 
principalmente, da possibilidade de diminuição das emissões de gases do efeito estufa e da 
dependência externa de petróleo (CHING; RODRIGUES, 2007).  

O principal coproduto do processo produtivo do biodiesel é a glicerina que, por não ter sabor 
e nem odor, pode ser consumida como matéria-prima nas indústrias farmacêuticas, de cosméticos, 
alimentício, e esse direcionamento é feito de acordo com o seu grau de pureza, pois é um composto 
atóxico que pode ser utilizado em diversos produtos (APPLEBY, 2006). 

Ultimamente, a glicerina vem ganhando um espaço especial nos assuntos sobre 

química verde. Muitas pesquisas são conduzidas a fim de descobrir novas aplicações para a 

mesma. Essa tem sido uma grande preocupação, pois tem-se tornado um problema para o 

meio ambiente, indo contra o principal motivo da produção de biodiesel. 

No âmbito educacional, a articulação entre teoria e prática encontra na metodologia das 

oficinas pedagógicas um recurso oportuno. Considerando a importância de conhecimentos 

sobre ciência e tecnologia para uma participação ativa, apresenta-se aqui uma proposição 

metodológica para o ensino de Química, as oficinas temáticas. 

Segundo Paviani, (2009, p. 78), “oficina é uma forma de construir conhecimento, com 
ênfase na ação, sem perder de vista a base teórica, buscando a articulação de conceitos, 
pressupostos e noções com ações concretas, vivenciando a execução de tarefas em equipe e levando 
a construção coletiva de saberes”. 

Diante disso, propõe-se o estudo da Glicerina como fonte na produção de produtos de 

higiene pessoal, dentre eles, a produção do sabonete Glicerinado, no qual foi abordado no 

decorrer deste estudo e demonstrado posteriormente por meio de oficinas temáticas. Sendo 

assim, foi utilizada a metodologia das oficinas, fazendo-se o uso da glicerina e buscando 

relacionar os conceitos da Química e mostrar a importância da prática como complemento da 

teoria.

2    METODOLOGIA 

A metodologia que foi utilizada neste trabalho é estruturada por meio de oficinas temáticas 
cujo principal objetivo é relacionar a teoria com a prática, utilizando-se desse coproduto, que 
apresenta uma demanda elevada, a glicerina. Veja o esquema a seguir: 

Fonte: próprio autor 

lavantamento 
bibliografico

apresentação 
da proposta

aplicação do 
conhecimento

realização da 
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avaliação do 
conhecimento
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Por meio de um questionário socioeconômico constatou-se que a turma de 3ª serie do Ensino 
Médio era composta por um total de 23 alunos, sendo em sua maioria, 57%, do sexo feminino e 
outros 43% do sexo masculino. A turma tinha uma média de idade entre 17 e 19 anos. Cerca de 
91% dos alunos moram na zona urbana. A maioria dos alunos se mantém informado através da 
internet, 83%, e os outros 17% utiliza-se o jornal para se manter informados. 

De acordo com o questionário de conhecimento prévio comprovou a importância do 
conteúdo de funções orgânica sendo que 91% dos alunos acham importante aprender as 
funções e apenas 9% não vêem essa importância.  

Por sua vez, 48% conseguem identificar as funções orgânicas. Neste grupo de 48%, 45% 
citaram o álcool por ser um dos produtos mais conhecidos por eles, 36% na produção de sabonetes 
e 19% de uréia. O gráfico abaixo mostra os dados coletados em relação a questão 3 do questionário 
de conhecimentos prévios. 

Fonte:próprio autor 

Após questionados na questão 8 se conheciam a aplicação da glicerina na indústria, 52% 
responderam que não, isso porque muitos não conheciam o composto e 48% responderam que sim. 
Desses 48% que afirmaram saber onde é aplicado a glicerina na indústria, 100% citaram a produção 
de cosméticos com destino da aplicação. 

Na questão 9 foi perguntado sobre a importância de ter novas formas de destino da glicerina, 
contribuindo assim para o meio ambiente. Foi fornecido as seguintes opções: A) muito importante, 
B) importante, C) pouco importante e D) sem importância. Após a coletados dados, 52%
responderam muito importante, o que significa que os alunos têm conhecimento em relação a
preservação do meio ambiente e que os mesmos mostram-se preocupados com o tema, 43%
responderam que era importante, estes também têm a consciência que é preciso dar um destino
correto a este composto e 5% responderam que era pouco importante. Veja o gráfico.

Fonte:próprio autor 

A partir de todos pontos discutidos acima, foi possível fazer uma avaliação acerca do 
ensino de Química e sua relevância no contexto em que se encontra. Diante desse argumento e após 
a avaliação da oficina, os seguintes dados foram obtidos através de um questionário de 
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Escala de Likert, no qual obteve resultados significativos em relação à importância da 
Química. O mesmo trabalha com o modelo de escala em que foram estipulados valores de -2 a 2, 
no qual as seguintes alternativas atribuídas foram: Concordo Totalmente (2), Concordo 
Parcialmente (1), Indiferente (0), Discordo parcialmente (-1) e Discordo Totalmente (1). O 
gráfico 5 a seguir, mostra a avaliação a cerca do ensino de Química, levando-se em conta todas as 
questões utilizadas pelo questionário escalar. 

Fonte:próprio autor 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados do estudo realizado, podemos perceber que o ensino de Química 
deve ser contextualizado cada vez mais. Diante disso, a utilização da oficina temática como 
ferramenta norteadora e facilitadora do ensino de Química mostrou-se um recurso oportuno diante 
dos resultados apresentados. 

Contudo, o estudo sobre essa temática deve ser continuado e problematizado e que a 
divulgação dos resultados obtidos deverão servir como base para novas formas de ensino, saindo do 
ensino tradicionalista e partindo para a utilização de novas metodologias que apresentam resultados 
mais significativos e importantes no processo de ensino/aprendizagem. 

5   REFERÊNCIAS

APPLEBY D. B. Glicerol. In: KNOTHE et al. Manual do biodiesel. Tradução de Luiz Pereira 
Ramos. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. p.295-309. 

PAVIANI, N. M. S.OFICINAS PEDAGÓGICAS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA. 
Universidade de São Carlos (UFSCar) –São Paulo. 2009. 

CHING W. H.; RODRIGUES C. W. (Coord.). Cartilha biodiesel. SEBRAE, 2007. 61p. 

XIII CONGIC | III SECITEX 279



USO DE INDICADORES NATURAIS PARA VERIFICAR O pH DO SABÃO 
LIQUIDO PRODUZIDO COM ÓLEO DE FRITURA 

MOREIRA, A. B. S.1; SANTOS, W. O. A.2; COSTA, C. H. C.3; MELO, J. C. S.4 e BADARÓ, A. D. S.5
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi elaborar uma 
escala de cores a partir da beterraba e o repolho 
roxo. Os indicadores foram adicionados a quatro 
amostras de sabão líquido com valores de pH 
iguais a 11,30 9,60 e 7,9. As escalas de cores 
obtidas para o sabão líquido com diferentes 

valores de pH foram satisfatórios para 
determinar qualitativamente os valores de pH do 
sabão líquido e verificar se o mesmo se encontra 
em condições de uso.  

ABSTRACT 

The objective of this work was to develop a 
range of colors from the beets and red cabbage. 
The indicators were added to the four samples 
of liquid soap with pH values equal to 11, 30, 
9,60 and 7,9. The colors scales obtained for the 

liquid soap with different pH values were 
satisfactory to determine, qualitatively, the 
values of liquid soap pH and to check if it is in 
conditions of use.

PALAVRAS-CHAVE:  Indicadores naturais, Sabão líquido, óleo de fritura, pH. 

KEYWORDS:  Natural indicators, Liquid Soap, Frying oil, pH. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de fritura é uma alternativa eficiente e de baixo custo para preparação rápida de 
alimentos. O consumo desses alimentos vem aumento a cada dia devido praticidade, a facilidade de 
consumo e a redução do tempo para o preparo dos alimentos, os quais são encontrados fora do 
domicílio, como em “Fast Food”, lanchonetes, restaurantes entre outros. A desvantagem da 
utilização do óleo é que o aquecimento repetitivo, sob altas temperaturas, por períodos prolongados 
pode provocar uma série de alterações físicas e químicas, formando compostos de degradações 
térmicos, hidrolítica e oxidativa, sendo assim, impossibilitando a sua reutilização para o consumo 
humano (MASSON, 1999). 

Por natureza química, os sabões feitos de matérias graxas são totalmente biodegradáveis, 
pois são biocompatíveis e não interferem na fauna e na flora aquática (Oliveira, 2005).  Os sabões 
líquidos naturais são produzidos por reação direta entre um óleo e um álcali, para a conversão dos 
ácidos graxos em seu sal adjacente, e utilizam o álcool etílico para auxiliar na diminuição do tempo 
da reação de saponificação. 

As propriedades físico-químicas do sabão líquido são importantes para definir a qualidade 
do sabão, como por exemplo, o pH (potencial hidrogeniônico) é um índice que indica acidez, 
neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. A basicidade presente no sabão é interessante, 
pois, o sabão líquido com pH 10 apresenta maior ação de limpeza e apresenta-se inferior ao máximo 
permitido pela a ANVISA que segundo a Resolução normativa nº 1/78 é de 11,5 (Ventura  et al., 
2014).  

Devido a utilização da soda cáustica (NaOH), a maioria dos sabões líquidos produzidos 
apresenta alta basicidade, o que poderá ocasionar sérios problemas a saúde do consumidor. Por isso, 
é necessário analisar os valores de pH do sabão líquido utilizando algum tipo de indicador. 

No caso dos indicadores naturais que se tratam de substâncias da classe das antocianidinas, 
são responsáveis pela coloração azul, vermelha e roxa de diversos tecidos vegetais, inclusive flores 
e frutos (Soares et al., 2001; Rubinger, 2012). O repolho roxo e a beterraba são vegetais que podem 
ser usados como indicadores de pH, por conter em sua composição um grupo as antocioninas 
(Castañeda, 2009). 

Logo, o objetivo desse trabalho foi elaborar uma escala de cores a partir da beterraba e o 
repolho roxo, para verificar se o sabão líquido se encontra em condições de uso, após a sua 
fabricação, de acordo com o valor máximo do pH permitido pela ANVISA. 

2 METODOLOGIA 

O repolho roxo e a beterraba foram selecionados em condições próprias para o consumo e 
adquiridos na feira livre da cidade de Caicó/RN. Para a obtenção dos indicadores com repolho roxo 
e a beterraba, os mesmos foram triturados e batidos, separadamente, com 5 a 10 ml de água no 
liquidificador e, em seguida, foram filtrados para separar o resíduo do líquido (Figura 1). 

Figura 1 – Indicadores naturais obtidos com repolho roxo e beterraba 
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Os indicadores foram adicionados a quatro (4) amostras contendo 50 mL de sabão líquido 
(Figura 2). A primeira amostra apresentava pH igual a 13,60, sem adição de vinagre; as amostras 2, 
3 e 4 possuíam pH iguais a 11,30 9,60 e 7,9, respectivamente, com adição de vinagre. Nestas 
amostras (2, 3 e 4) foram adicionados vinagre até alcançar o valor desejado para as amostras. Os 
indicadores naturais foram adicionados a cada amostra de sabão líquido para a obtenção da escala 
de cores de pH. 

Figura 2 - Amostras de sabão líquido com pH iguais a 13,60 (A1), 11,30 (A2), 9,60 (A3) e 
7,9 (A4). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 3a, 3b e 3c, têm-se as amostras elaboradas com sabão líquido contendo diferentes 
valores de pH, sem e com adição de indicadores feito com repolho roxo e beterraba, 
respectivamente. Nota-se que houve alteração nas cores das amostras da Figura 3a em relação à 
Figura 3b e 3c, após a adição dos indicadores (repolho roxo e beterraba), devido as amostras 
apresentarem diferentes valores pH. 

     (A1) 13,60                  (A2) 11,30                   (A3) 9,60                       (A4) 7,90 

Figura 3a – Amostras de sabão líquido sem indicador com diferentes valores de pH. 

 (A1) 13,60  (A2)11,30  (A3) 9,60  (A4) 7,90 

Figura 3b – Escala de cores das amostras de sabão líquido com indicador feito com repolho 
roxo 
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      (A1) 13,60                  (A2)11,30                   (A3) 9,60                       (A4) 7,90 

Figura 3c – Escala de cores das amostras de sabão líquido com indicador feito com beterraba 

Nota-se na Figura 3b que as cores obtidas após a adição do indicador, para a obtenção da 
escala de cores, variaram da seguinte forma: A1- amarelo; A2- verde, A3- levemente verde e A4- 
levemente azul. Enquanto na Figura 3c percebe-se que as escalas de cores variaram da seguinte 
forma: A1 – Marrom, A2- Azul escuro, A3- violeta e A4- rosa. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

As escalas de cores obtidas para o sabão líquido com diferentes valores de pH, pela adição 
de indicadores naturais (repolho roxo e beterraba), poderão ser usados de forma satisfatória para 
determinar qualitativamente os valores de pH do sabão líquido. O uso desses indicadores é uma 
opção para os fabricantes de sabão líquido caseiro acompanhar se o sabão se encontra em condições 
de uso, já que a ANVISA recomenda valores de pH inferiores a 11,5. Além disso, o indicador se 
trata de um produto natural de baixo custo e de fácil acesso. 
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TRATAMENTO DE CHORUME DE ATERRO SANITÁRIO POR 
COAGULAÇÃO EM MÚLTIPLOS ESTÁGIOS 

PAULINO, V.G.1; DUARTE, J. A.1 e SILVA, R. D. R.1 
1 IFRN – Campus São Paulo do Potengi; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A decomposição de resíduos gera grandes 

volumes de lixiviados com elevado potencial de 

contaminação do solo e corpos hídricos. Esse 

trabalho foi conduzido a partir do tratamento de 

chorume de aterro sanitário pelo uso de cloreto 

de polialumínio (PAC) em múltiplos estágios. 

Experimentos com variação de pH e dosagem do 

coagulante foram conduzidos e os resultados 

alcançados possibilitaram a redução na turbidez 

do efluente bruto em níveis superiores a 90 %. 

Contudo, a elevada alcalinidade do chorume 

representou um desafio para os estudos de 

coagulação, sendo necessários múltiplos estágios 

para obtenção dos melhores resultados. 

ABSTRACT
A waste decomposition generates large volumes 

of leachate with potential for contamination of 

soil and water bodies. This work was carried out 

from the treatment of slurry by the use of 

polyaluminium chloride (PAC) in multiple 

stages. Experiments with pH variation and 

dosage of coagulant were conducted and the 

results showed a reduction in turbidity of the raw 

effluent at levels higher than 90%. However, the 

high alkalinity of the slurry represents a 

challenge for coagulation studies, and new tests 

are necessary to obtain the best results. 

1 INTRODUÇÃO 

O líquido escuro gerado pela degradação dos resíduos no lixo, o chorume, é considerado um 

contaminante em alto potencial. Logo, estudos que direcionem o controle e tratamento desse efluente 

deve ser estimulados nos cenários acadêmicos e científicos. Esse líquido percolado tem uma alta 

capacidade de contaminação do meio ambiente, a sua pouca biodegradabilidade apresenta um risco 

elevado para a preservação dos recursos naturais. 

Alguns fatores que aumentam os índices de risco, além da matéria orgânica encontrada, são 

alguns elementos altamente tóxicos, como o chumbo, mercúrio, cobalto e o cádmio. O mesmo 

PALAVRAS-CHAVE: chorume, coagulação, lixiviados, cloreto de polialumínio. 

KEYWORDS: slurry, coagulation, leachate, polyaluminum chloride. 
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entrando em contato com ambientes como lençóis freáticos, afetam diretamente a qualidade da água, 

alterando parâmetros essenciais aos recursos subterrâneos, se existir alguma ligação desse material 

com a fauna aquática poderá acarretar a morte de peixes e de outros organismos que necessitam das 

condições da devida localidade.  

Em alguns locais específicos, dependendo do alto índice de matéria orgânica no local, o risco 

de contaminação por chorume é elevado e existem diversas medidas de precaução que devem ser 

tomadas. Os riscos inerentes ao meio ambiente são analisados por uma conformidade da NBR 

8419/1992 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que oferece diretrizes norteadoras 

para a construção de aterros sanitários no território brasileiro.  

A disposição final de resíduo sólido urbano gera o chorume que devido a sua composição 

altamente tóxica, tem provocado sérios problemas ambientais nas áreas de disposição. Os processos 

comumente utilizados para o tratamento biológico do chorume em reatores anaeróbicos e lagoras 

facultativas não apresentam boa eficiência, não reduzem cor, são demorados e muitas vezes não 

atendem às exigências da legislação em vigor (Meira, 2003). 

Como alternativa para a remoção de variadas classes de contaminantes dos efluentes, a 

coagulação representa uma das técnicas mais difundidas no mundo para diversos tipos de águas e 

efluentes. A coagulação se baseia no processo de neutralização de cargas de materiais suspensos em 

água, a partir da adição de eletrólitos na solução (Metcalf e Eddy, 2006). A neutralização das cargas 

das partículas permite que forças químicas de interação atuem no sistema provocando a agregação de 

partículas, formação de flocos e consequente decantação do material contaminante da água 

(Carissimi, 2007). Os principais coagulantes aplicados no tratamento de águas e efluentes em todo o 

mundo são a base de sais inorgânicos de alumínio e ferro. 

Nesse estudo, o objetivo foi estudar o tratamento de chorume pelo uso de coagulantes a base 

de alumínio e caracterizar a influência das condições de pH e dosagem do reagente na eficiência 

global dos ensaios. A coagulação em múltiplos estágios foi o caminho ou rota técnica identificada 

para viabilizar o tratamento do chorume e obter melhores condições finais do efluente. 

2 METODOLOGIA 

O chorume utilizado nesse trabalho foi coletado no aterro sanitário de Ceará-Mirim e resulta 

da decomposição ativa de células de disposição de resíduos sólidos urbanos e industriais. As células 

mais antigas conectadas ao dreno que alimenta o ponto de coleta tem tempo de operação superior a 

10 anos. 

O estudo para o tratamento desse efluente foi conduzido em escala de bancada a partir do uso 

de cloreto de polialumínio (PAC) e cloreto de alumínio P.A. Os parâmetros investigados no 

tratamento foram a dosagem de Al+3 (em mg.L-1) e o pH de coagulação. Em virtude do grande volume 

de lodo gerado na coagulação e da característica fortemente alcalina do chorume, diferentes estágios 

de coagulação foram conduzidos (necessários) para que o lodo precipitado fosse removido do sistema 

de precipitação. Após a remoção do lodo, a reação de coagulação seguiu com adição de HCl (0,1 M) 

até que o pH final da coagulação fosse alcançado. 

Os níveis de pH investigados nesse estudo foram de 5,5, 6,5 e 7,5, enquanto que a dosagem 

de Al+3 foi de 5,0, 10,0 e 20,0 mg.L-1.  
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A caracterização do chorume do aterro sanitário de Ceará-Mirim apresentou os resultados 

expostos na Tabela 1. Os elevados teores de sólidos totais aliado ao expressivo valor de turbidez 

destacaram a presença de sólidos suspensos no chorume bruto. O aspecto visual do chorume pode ser 

observado na Figura 1. Enquanto que o volume de lodo gerado nas diferentes condições de pH e 

dosagem de alumínio pode ser observado na Figura 2. 

A alcalinidade do chorume também representou um aspecto de destaque na caracterização 

realizada. Além do pH elevado, os experimentos para ajuste do pH aos níveis planejados consumiram 

ácidos quinze vezes mais do que quando usada água destilada. 

Tabela 1. Características físico-químicas do chorume oriundo do aterro sanitário de Ceará-Mirim 

pH Turbidez, UNT Sólidos Totais, mg.L-1 

Chorume 8,2 76,5 17.700 

Os estudos de coagulação e decantação conduzidos pela variação de pH e dosagem de 

alumínio destacaram a redução de turbidez do chorume bruto para níveis inferiores a 10 UNT, 

representando uma redução superior a 90% da turbidez inicial. Contudo, esses resultados foram 

obtidos apenas pelo uso do PAC e em faixas de pH restritas a condição neutra do efluente final. Os 

melhores resultados (ver Tabela 2) foram obtidos em pH 6,5 com dosagem de 30 mg Al+3.L-1 e 

permitiu obter um efluente com aspecto de qualidade ilustrado na Figura 3. Os resultados obtidos 

nesse trabalho indicam uma viabilidade técnica no tratamento de chorumes por coagulação em 

múltiplos estágios e a possibilidade da transferência dessa tecnologia para o setor industrial. 

Figura 1. Chorume bruto e tratado por coagulação em múltiplos estágios. pH de coagulaçao: 6,5, 

Dosagem de Al+3: 10 mg.L-1, como AlCl3.  

Figura 2. Amostras de chorume após a coagulação-decantação com destaque para o lodo gerado. 

Experimentos conduzidos com o pH entre 5,5 e 7,5, dosagem de Al+3 entre 5 e 20 mg.L-1 e   
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Figura 3. Chorume tratado por coagulação decantação em pH 6,5 e dosagem de 20 mg de Al+3.L-1 

na forma de PAC. 

Tabela 2. Turbidez residual do chorume tratado em diferentes níveis de pH e dosagens de Al+3 

Turbidez residual pós coagulação, NTU 

Dosagem de Al+3, mg.L-1 pH 
6,5 7,0 7,5 

AlCl3 – P.A. 

5,0 - - 106 

10,0 116 96,6 106 

20,0 98,2 96,3 133 

PAC 

5,0 71,4 142 127 

10,0 13,9 74 79,7 

20,0 7,5 8,59 79 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados nesse trabalho destacam a importância do desenvolvimento de 

pesquisas de caráter aplicado no âmbito do ensino técnico brasileiro. Além da capacitação técnica 

com excelência, os estudos permitiram aos pesquisadores envolvidos investigarem uma intervenção 

prática a um problema técnico e ambiental relevante para o estado do Rio Grande do Norte. 

O êxito da pesquisa indica a viabilidade da proposta de múltiplos estágios de coagulação como 

alternativa para o tratamento do chorume de aterros sanitários. Os experimentos permitiram concluir 

que no pH 6,5 e dosagem de PAC em 20 mg.L-1 foram possíveis os melhores resultados da qualidade 

do efluente tratado. Esses resultados sugerem baixas dosagens de reagentes, além da não necessidade 

de correção de pH pelo uso de sais de alumínio. Estudos aplicados para o levantamento das dosagens 

específicas de cada reagente e custos envolvidos com o tratamento estão sendo desenvolvidos e os 

resultados podem representar um efeito motivador para a transferência dos avanços obtidos em 

laboratório para o setor produtivo. 
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ANÁLISE DE CLORETO DO AR NA CIDADE DE IPANGUAÇU/RN 

FONSÊCA, D. L. T.1; BATISTA, M. S.2 e BEZERA, D. P.3 

1,2,3 IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A indústria de transformação de bens minerais 

se apresenta com ampla importância no cenário 

socioeconômico do País. Entre os seus 

segmentos, está a indústria de Cerâmica 

Vermelha. No Rio Grande do Norte. Essas 

indústrias estão situadas principalmente na 

Microrregião do Vale do Açu, onde se 

encontram as jazidas de argila (matéria-prima 

das empresas). Nesta Microrregião há 

aproximadamente 30 empresas deste setor em 

operação. Essas empresas são responsáveis por 

uma produção de aproximadamente 16 milhões 

de unidades por mês. Apesar da grande riqueza 

gerada, existem problemas a serem analisados. 

Devido essa cadeia produtiva, constitui-se uma 

das principais fontes de exposição à sílica 

(presente na argila) e emissão de gases 

poluentes. Estudos recentes mostram que 

mesmo em exposições a concentrações de sílica 

dentro dos limites de tolerância, existe 

ocorrência expressiva de casos de silicose. 

Dessa forma este projeto se propõe a ser um 

ente de promoção a melhores ambientais 

realizando análise/monitoramento da qualidade 

do ar. O monitoramento será realizado por 

análise de Cloreto em velas úmidas.

ABSTRACT 

An industry of transformation of mineral goods 

presents itself with great importance without 

socioeconomic scenery of the Country. Among 

its segments, it is a Red Ceramic industry. In 

Rio Grande do Norte. These industries are 

located mainly in the Microregion of the Açu 

Valley, where they are found as clay deposits 

(raw material of the companies). In this 

Microregion there are approximately 30 

companies in the industry in operation. These 

companies are responsible for a production of 

approximately 16 million units per month. 

Despite the great wealth generated, there are 

problems and tests. Due to this productive 

chain, it is one of the main sources of exposure 

to silica (present in clay) and emission of 

pollutant gases. Recent studies are more on 

exposures to silica concentrations within 

tolerance limits, there is an expressive 

occurrence of cases of silicosis. In this way this 

project proposes to be a plot in promotion of 

better actors. Analysis / monitoring of air 

quality. The monitoring is performed by 

analysis of chloride in damp candles.

PALAVRAS-CHAVE:  Cloreto, vela úmida, analise. 

KEYWORDS: Chloride, damp candle, analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o mundo não está preocupado unicamente com gastos dispendiosos para 

manutenção de materiais metálicos; também, há excessiva preocupação quanto aos métodos de 

recobrimento empregados para proteção anticorrosiva. Anualmente, bilhões de dólares são gastos 

pelas indústrias devido a problemas de corrosão, em muitos casos, intensificado pela ação de 

microrganismos. 

A corrosão atmosférica é um fator muito importante de degradação de aços, com 

consequências econômicas relativas à manutenção e reposição de estruturas metálicas. 

No continente Americano, a construção civil se depara com dispendiosos gastos com as 

estruturas de concreto. Em 1980, foi estimado que para reparar ou repor todas as pontes atacadas 

pela corrosão nos USA, existia uma estimativa de gastos totais de 100 bilhões de dólares. Em 1982, 

um levantamento do estado de conservação de 560.000 pontes nos USA indicou que 39.000 delas 

deveriam ser reparadas ao custo de 7,2 bilhões de dólares, para poderem ser utilizadas com 

segurança. A EPA (Enviromental Protection Agency), estimou que os custos para reparar ou repor 

os elementos afetados pela corrosão ascendiam a 500 milhões de dólares por ano, enquanto que a 

estimativa do Salt Institute, foi de apenas 152 milhões de dólares anuais. 

No Brasil, embora não haja números oficiais, estima-se que o valor dos gastos com a 

corrosão seja equivalente aos de países industrializados, cerca de 3,5% PIB. 

Visando isto buscamos fazer a analise e quantificação dos íons de cloretos presentes 

na atmosfera na região do vale do Açu, levando em consideração a área em que o campus se 

localiza como uma região mais central da microrregião. 

Com esta pesquisa buscamos fortalecer as políticas públicas do Programa Nacional 

de Controle de Qualidade do Ar (PRONAR) na região do Vale do Açu. Ampliando a integração do 

IFRN em ações ambientais voltadas para o setor produtivo local; implantando o monitoramento da 

qualidade do ar da região atendida com o programa; e promovendo a integração entre ensino, 

pesquisa e extensão do IFRN, fortalecendo a prática extensionista dos cursos superiores voltados 

para a área ambiental e de inclusão social como processo formativo e prático. 
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2 METODOLOGIA 

Preparação da vela úmida 

Preparar a vela úmida, e fixá-la ao frasco coletor, contendo aproximadamente 300 

mL de água glicerinada. O volume de água glicerinada deve ser aumentado em locais onde, devido 

às condições ambientais, possa haver diminuição significativa de volume durante o tempo de 

exposição.  

 Procedimento de amostragem 

 Instalar a vela úmida nos locais e deixá-la exposta por um período em torno de 7 

dias. Terminado o tempo de exposição, desenrolar a gaze por meio de uma pinça e colocá-la em 

recipiente adequado, contendo cerca de 200 mL de água. Agitar a solução para que os cloretos 

retidos na gaze se dissolvam. Retirar a gaze, utilizando pinça, lavando-a com água. Conservar as 

águas de lavagem.  Juntar a solução do frasco coletor às águas de lavagem, assim como a água de 

lavagem do frasco, e completar a um volume conhecido, anotando-o (VT).  Identificar a amostra, 

anotando a área da superfície exposta, em metros quadrados (S), o volume total da amostra após 

diluição, em mililitros (V T), o local e o tempo da exposição, em dias (t).   

Determinação do teor de cloretos 

A determinação e quantificação será realizada por método titulométrico, utilizando 

nitrato de prata como solução titulante. 

 O íon cloreto resultante da absorção em água contendo glicerol é titulado com

solução diluída de nitrato de prata na presença do indicador Dicromato de Potássio.

O ponto final da titulação é indicado pela formação da cor vermelho barro, em uma

faixa de valores de pH de 7,0 a 10.
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Figura 2: Método titulométrico com nitrato de prata como solução titulante 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Foram usadas duas amostras em pontos diferentes. Nota-se que os valores não mantem uma 

padronização por conta dos ambientes em que elas estavam. Durante o período analisado, as 

características do vento tiveram uma variação pequena, ou seja, a velocidade e a direção 

predominante, mesmo diminuindo apresentaram um valor praticamente constante. 

Nesse período o teor de cloretos está entre o nível aceitável. O teor máximo é de 250 

mg/l Cl. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostram que o Método da Vela Úmida é uma técnica que independente das 

características climatológicas é importante para a determinação de íons cloreto. Importante 

Vela 1 Vela 2 

1° SEMANA 17,09 mg/L Cl 16,21 mg/L Cl 

2° SEMANA 17,21 mg/L Cl 16,32 mg/L Cl 

3° SEMANA 18,49 mg/L Cl 16,37 mg/L Cl 

4° SEMANA 16,99 mg/L Cl 17,71 mg/L Cl 

5° SEMANA 24,37 mg/L Cl 10,21 mg/L Cl 

6° SEMANA 52,28 mg/L Cl 18,66 mg/L Cl 

7° SEMANA 23,54 mg/L Cl 50,4 mg/L Cl 

8° SEMANA 6,30 mg/L Cl 11,2 mg/L Cl 

9° SEMANA 81,4 mg/L Cl 56,5 mg/L Cl 

10° SEMANA 74,8 mg/L Cl 19,8 mg/L Cl 

11° SEMANA 10,9 mg/L Cl 20,1 mg/L Cl 

12° SEMANA 19,9 mg/L Cl 20,7 mg/L Cl 

13° SEMANA 59,9 mg/L Cl 61,9 mg/L Cl 

14° SEMANA 16,3 mg/L Cl 22,6 mg/L Cl 

15° SEMANA 21,16 mg/L Cl 23,27 mg/L Cl 

16° SEMANA 22,04mg/L Cl 19,23 mg/L Cl 
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esclarecer que os dados obtidos nesta pesquisa se referem, exclusivamente, a um trecho específico 

dentro do campus IFRN-IPANGUAÇU. 

Com base nos estudos do tema percebe-se que é essencial que existam métodos para 

desacelerar essas fontes poluentes que emitem em grande quantidade. Apesar dos dados estarem em 

nível aceitável no período de sete semanas, esses dados podem ser alterados ao longo do tempo.
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OS PRINCÍPIOS DA QUÍMICA VERDE E QUESTÕES 
CURRICULARES: O CASO DA LICENCIATURA EM QUÍMICA DO 

IFRN, CAMPUS APODI 

SILVA, C. E.1; COSTA, T. T.2 e SOUSA, A. C.3
1,2,3 

IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

Este artigo reflete uma experiência exitosa 

que proporcionou um aprofundamento 

teórico e metodológico para se pensar o 

ensino de Química para um futuro 

sustentável. A pesquisa tem como objetivo 

analisar a adequação pedagógica dos 

princípios da Química Verde (Green 

Chemistry) no currículo e nas práticas 

curriculares do Curso de Licenciatura em 

Química do IFRN, Campus Apodi. Trata-se 

de um estudo qualitativo, que propiciou 

uma compreensão holística da aplicação 

dos princípios da Química Verde no 

currículo na Educação Superior, além da 

apropriação de conceitos específicos dessa 

temática.

ABSTRACT 

This paper reflects a successful experience 

that provides a theoretical and 

methodological deepening to think about 

the teaching of Chemistry for a sustainable 

future. The research aims to analyze the 

pedagogical adequacy of the principles of 

Green Chemistry in the curriculum and 

curricular practices of the Graduate Course 

in Chemistry of IFRN, Apodi Campus. It is 

a qualitative study that provides a holistic 

understanding of the application of the 

principles of Green Chemistry in the 

resume in Higher Education, as well as 

appropriation of specific concepts of the 

subject.

PALAVRAS-CHAVE: Química Verde, futuro sustentável, currículo, práticas curriculares. 

KEYWORDS:  Green Chemistry, Sustainable future, curriculum, curricular practices 
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1   INTRODUÇÃO

Análises e pesquisas científicas nas mais diversas áreas do 

conhecimento caracterizam a situação planetária como insustentável, um cenário que 

conduz, de forma inevitável, a reflexões sobre como a humanidade deve enfrentar 

desafios emergentes em todos os âmbitos da sociedade na direção e alcançar o 

Desenvolvimento Sustentável (DS), definido como “desenvolvimento que procura 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (BRUNDTLAND, 1989, p.24). 

Sobre esta visão de reconduzir nossas sociedades na direção de um futuro 

sustentável, está claro que o propósito é promover padrões de comportamento sustentáveis 

que sejam transmitidos às próximas gerações. Nesse sentido, por onde começar a trilhar o 

caminho em direção à sustentabilidade? Como docente na área das ciências naturais, qual o 

grau de implicação na construção de um futuro sustentável?  

Conscientes destas e de outras questões, este trabalho apresenta como objetivo 

geral analisar a adequação pedagógica dos princípios da Química Verde (Green Chemistry) 

no currículo e nas práticas curriculares da Licenciatura em Química do IFRN, Campus 

Apodi. A temática central desta pesquisa está vinculada ao eixo “reorientar os programas 

educacionais existentes em todos os níveis em direção ao Desenvolvimento Sustentável” 

relacionado aos Objetivos da Agenda 2030 (ONU, 2015). 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa em andamento, desenvolvida e financiada pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, a ser executado no âmbito do curso de Licenciatura 

em Química do IFRN Campus Apodi, que se configura como uma referência válida não só 

para o ensino de Química, mas para o ensino nas diversas áreas do conhecimento, mediante 

um tratamento interdisciplinar e transdisciplinar dos conteúdos que cada princípio da 

Química Verde aborda. 

2   METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho é de natureza qualitativa (DENZIM & 

LINCOLN, 2012; MARCONI e LAKATOS, 2003) e está relacionada à aspiração de 

adquirir e proporcionar conhecimentos sobre os princípios da Química Verde e sua 

incorporação no currículo e nas práticas curriculares da Licenciatura em Química do IFRN, 

Campus Apodi. Trata-se de um enfoque metodológico que possibilita o diálogo entre todos 

os implicados no projeto, de maneira que se possa buscar as explicações, saberes e 

possíveis soluções aos objetivos da pesquisa. 

No desenvolvimento da pesquisa, em primeiro momento foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, através do levantamento de referências teóricas e metodológicas já 

analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos. Esta atividade de busca 

possibilitou aos membros da equipe (professores pesquisadores e discentes) conhecer o que 

já se estudou sobre o assunto e as perspectivas futuras de abordagem da temática. 

Para dar continuidade ao projeto, serão utilizadas as seguintes técnicas de análise 

dos dados: 
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 A Pesquisa documental: leitura e análise de documentos curriculares do IFRN

Campus Apodi, a começar pelo Projeto Político- Pedagógico (PPP), PPC da

Licenciatura em Química, planos de curso e materiais didáticos elaborados pelos

docentes da área específica do curso de Licenciatura em Química do IFRN Campus

Apodi. A análise desses documentos tem como objetivo avaliar o nível de

incorporação dos conteúdos abordados nos doze (12) princípios da Química

Sustentável no currículo da Licenciatura em Química e nas práticas curriculares dos

docentes implicados na pesquisa;

 Análise de conteúdo: que guiará a leitura dos documentos listados anteriormente,

seguindo os pressupostos estabelecidos por Bardin (2009).

 Entrevistas semiestruturadas: com o propósito de conhecer as dificuldades e

possibilidades da incorporação dos princípios da Química Sustentável no currículo

da Licenciatura em Química. Serão aplicadas entrevistas aos docentes da área

específica (docentes com formação em Licenciatura em Química e Engenharia

Química).

3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

A partir da execução do projeto, espera-se resultados em curto e longo prazo. Os 

resultados alcançados e esperados em curto prazo consistem em: 

 Aprofundamento dos alunos (as) integrantes da pesquisa sobre os princípios da

Química Verde. Esta técnica possibilitou que os alunos adquirissem o hábito de

busca em diferentes plataformas virtuais de pesquisa e estratégias de estudo e de

leitura de artigos, livros e relatos de experiência de pesquisa tanto na área da

pesquisa como em outras áreas do conhecimento; como também dá suporte para a

incorporação dos princípios da química sustentável no currículo e nas práticas

curriculares (RESULTADO ALCANÇADO);

 Análise de conteúdo (com base na obra de Laurence BARDIN) dos documentos

curriculares oficiais do IFRN (Projeto Político-Pedagógico e PPC da Licenciatura

em Química) para delimitação das categorias de análise das obras (RESULTADO

PARCIALMENTE ALCANÇADO);

 Elaboração e correção do roteiro de entrevistas semiestruturas (RESULTADO

ESPERADO);

 Realização de entrevistas semiestruturadas com os docentes da área específica da

Licenciatura em Química do IFRN, Campus Apodi (RESULTADO ESPERADO);

 Análise e discussão exaustiva dos dados coletados e interpretação dos resultados

(RESULTADO ESPERADO);

 Participação e apresentação de trabalhos em eventos de pesquisa e inovação e em

congressos especializados com o objetivo de divulgar os resultados da pesquisa e

revisões bibliográficas sobre a temática e publicação de artigos científicos para

divulgação dos resultados em revistas indexadas nacionais e internacionais

(RESULTADO PARCIALMENTE ALCANÇADO).

Em relação aos resultados esperados em longo prazo, a significação científica do 

trabalho realizado será ainda maior. Espera-se que a experiência exitosa da pesquisa sirva 
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como referência para a aplicação em outros contextos educacionais e que os resultados do 

estudo sobre a adequação pedagógica dos princípios da Química Verde no currículo da 

Licenciatura em Química sirvam de “lentes” teóricas e metodológicas para se pensar o 

ensino de química na construção de um futuro sustentável. A nossa perspectiva de estudos 

futuros sobre a temática caminha na direção de contribuir com a Ambientalização 

curricular no campo das disciplinas científicas. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

No âmbito do nosso loquos de pesquisa, o Projeto Político-Pedagógico do IFRN 

estabelece a transversalidade como via de articulação da formação integral, fundamentada 

no conjunto de experiências direcionadas à formação de valores, conhecimentos, 

habilidades e atitudes de caráter social, econômico e ambiental. Entretanto, contemplar a 

aplicabilidade da transversalidade nos documentos curriculares e nas práticas pedagógicas 

continua sendo uma grande utopia. O que realmente se observa é que há uma inadequação 

e distanciamento cada vez mais profundo entre os saberes separados e compartimentados 

de matérias escolares e as realidades cada vez mais polidisciplinares, multidimensionais, 

transnacionais, globais e planetárias.  

Dessa maneira, a inclusão dos princípios da Química Verde no currículo da 

Licenciatura em Química se configura como um grande desafio na construção de um 

futuro sustentável, já que está em jogo a responsabilidade de contribuir, através do ensino 

de Química, para um desenvolvimento sustentável destacado por espaços econômicos, 

sociais e meio ambientais mais prósperos. É nesse contexto que se insere o nosso desafio 

em desenvolver uma práxis que se caracterize pela inclusão dos princípios da Química 

Verde no currículo e nas práticas curriculares da Licenciatura em Química do IFRN 

Campus Apodi.  

Em suma, ao defender uma ciência capaz de integrar e trabalhar em sala de aula 

saberes e conhecimentos aparentemente tão distantes como, por exemplo, a economia, os 

estudo da biodiversidade e da eficiência energética, aquecimento global e mudanças 

climáticas, essa proposta se configura como audaciosa, justamente por caminhar na direção 

de uma Ciência para a Sustentabilidade (VILCHES e GIL, 2013), em que o foco é fazer 

perceber que esses diferentes campos do conhecimento têm em comum o referir-se a ações 

humanas que afetam diretamente à natureza e ao ser humano.  
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EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO PRESENTE NO RESÍDUO 
DA PASSIFLORA EDULIS 

CORCINO, F. H. C.1; SOUZA, I. R. A. dos S.2; ROCHA, A. V. D.3; SILVA, O. L. da.4 e SOUZA, S. C. de O.5
1,2,3,4,5 

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

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 
Neste trabalho, realizou-se a extração e a 

caracterização do óleo do resíduo gerado no 

suco de maracujá, com o objetivo de obter uma 

quantidade considerável da amostra e identificar 

os componentes existentes na estrutura do ácido 

linoleico. Ambos os processos mostraram-se 

eficazes, uma vez que na extração obteve-se um 

rendimento final de, aproximadamente, 9,85%, 

enquanto que na caracterização comprovou-se a 

presença dos grupos funcionais do referido 

ácido, indicando assim a sua presença no óleo. 

ABSTRACT 
In this work, the oil extraction and 

characterization of the residue generated in the 

passion fruit juice was carried out, in order to 

obtain a considerable amount of the sample and 

to identify the existing components in the 

linoleic acid structure. Both processes proved to 

be effective since, in the extraction a final yield 

of approximately 9,85%, was obtained whereas 

in the characterization the functional groups of 

said acid were found to be present, thus 

indicating their presence in the oil. 

1 INTRODUÇÃO 

As frutas são fontes de uma alimentação bastante rica em vitaminas e minerais eficazes na 

regulamentação do nosso organismo, além de fornecerem nutrientes essenciais na proteção das 

células. Assim como a referida fonte natural, suas sementes podem ser capazes de promover muitos 

benefícios à saúde, porém as mesmas são constantemente dispensadas, de modo que na maioria das 

vezes não há aplicabilidade dos resíduos que poderiam ser úteis para a humanidade e, 

consequentemente, para o meio ambiente. 

A Passiflora Edulis, mais conhecida como maracujá amarelo, é uma das principais frutas 

produzidas e o terceiro suco mais consumido no Brasil, a mesma possui propriedades medicinais 

importantes e, mesmo assim, é desperdiçada diariamente pela sociedade, de modo que, após retirar 

o suco para serem consumido na culinária, as sementes e cascas são sempre descartadas como algo

inutilizado, isto é, cerca de 70% da composição do maracujá é designado como um resíduo por falta

de meios para utilizá-lo
[1]

.

Há alguns métodos para se realizar a extração do óleo da semente de maracujá, o método 

escolhido, soxhlet, depende de um solvente com significativa diferença entre seu ponto de ebulição 

e o do óleo, pois seu processo constitui-se em evaporar e condensar o solvente utilizado, de modo 

PALAVRAS-CHAVE: Passiflora Edulis, resíduo, óleo, caracterização, ácido linoleico. 

KEYWORDS: Passiflora Edulis, residue, oil, characterization, linoleic acid. 
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que a cada fluxo, um pouco do óleo é retirado da amostra. Ao final da extração têm-se no balão uma 

solução composta de óleo e solvente, por isso, se faz necessário a separação dos mesmos no 

evaporador rotativo, em que o solvente, ao ser evaporado, vai para o condensador de refluxo e volta 

para o seu estado líquido, sendo depositado em outro balão de coleta.
[2]

A quantidade das substâncias presentes no óleo pode variar de acordo com cada experimento 

e método usado para a extração.  De acordo com estudos realizados por Prasad (1980), a semente do 

maracujá, além de proteínas e carboidratos, é composta pelos ácidos palmítico (11%), esteárico 

(2%), oleico (14%) e linoleico (73,5%)
[1]

. O ácido linoleico, que é parte principal desse óleo, é o

mais importante para a referida pesquisa, pois possui grande poder antioxidante, atuando no 

combate aos radicais livres produzidos pelo corpo, de modo que evita envelhecimento das células, 

acelera a cicatrização de lesões e trabalha até na prevenção de tumores.
[3]

Pode-se identificar a presença do ácido linoleico no óleo, a partir de uma caracterização por 

espectroscopia de infravermelho, esse método baseia-se na absortividade das amostras na região 

do infravermelho do espectro eletromagnético, quando a energia típica de cada ligação química é 

atingida, as moléculas se movimentam em frequências e modos vibracionais específicos, emitindo 

sinais que podem ser reconhecidos, quando comparados à literatura. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi extrair o óleo do resíduo da Passiflora Edulis e 

identificar, por meio da caracterização, o ácido linoleico em sua composição, de modo que, além 

de amenizar o seu acúmulo no meio ambiente, também visa, em pesquisas futuras, usufruir dos seus 

benefícios desenvolvendo cosméticos com base na sua propriedade antioxidante. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Coleta das Amostras 
À medida que os sucos de maracujá foram sendo feitos, guardava-se os resíduos no 

congelador para conseguir uma quantidade considerável. O material recolhido apresentava textura 

física pastosa, contendo as sementes que foram trituradas no liquidificador ao fazer o suco, e 

também um pouco do suco gelatinoso da própria fruta que fica junto desse resíduo. O peso obtido 

nessa etapa foi de, aproximadamente, 399,7753 g de resíduo da fruta. 

2.2 Preparo das Sementes 
As amostras recolhidas foram lavadas no intuito de limpar e separar a massa gelatinosa das 

sementes. Em continuidade, as mesmas foram secas, em estufa, a temperatura de 45° C por 3 dias, 

onde as sementes se tornaram um sólido duro e ressecado com uma coloração escura e de cheiro 

forte. Após triturar o que foi obtido da estufa, obteve-se um farelo seco com grãos de diferentes 

dimensões, os quais foram separados, de modo que se utilizaram somente os que não passaram na 

peneira, isto é, os grãos maiores. Processo de acordo com a metodologia de Cavalcante, et al
[4]

.

2.3 Extração do Óleo 
O método adotado foi a extração por soxhlet (figura 1) onde, com o auxílio de uma proveta, 

transferiu-se 250 mL do solvente isopropanol para o balão de fundo redondo, o qual foi colocado na 

manta aquecedora com temperatura de 100° C. Depois pesou-se 50,0110 g da semente triturada 

(ms), a inseriu em um papel filtro e o encaixou no cartucho, que se encontra no tubo de refluxo. 

Desse modo, iniciou-se o processo e o solvente permaneceu em fluxo contínuo por, 

aproximadamente, 2 horas. 

Figura 1. Representação da estrutura do soxhlet e as respectivas partes que o compõe. 
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O extrato obtido foi evaporado a pressão reduzida em evaporador rotatório. Desse modo, 

obteve-se apenas um óleo amarelado de aspecto viscoso, que foi pesado (mo). O rendimento da 

extração (R%) foi obtido a partir da equação 1. 

Equação 1 

2.4 Caracterização 
Os espectros do óleo resultante da extração foram obtidos através de espectrofotometria de 

irradiação na região do infravermelho, que se baseia na absorção da energia encontrada na região de 

radiação eletromagnética, no intervalo de número de onda de 4000 a 500 cm
-1

, sem necessitar diluir

a amostra. Dessa forma, pôde-se identificar o composto e investigar a sua composição. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Partindo da metodologia utilizada neste procedimento, foram consideradas as massas obtidas 

em cada etapa para investigação da sua eficácia. As massas obtidas apresentam-se na tabela 1. 

Tabela 1. Massa do resíduo do suco de maracujá em diferentes etapas da metodologia. 

Material Massa 
Resíduo do suco de maracujá 399,7753 g 

Farelo para extração 50,0110 g 

Farelo após a extração 41,7022 g 

Óleo extraído 4,9280 g 

Baseando-se em metodologias semelhantes, acredita-se que a extração por meio do Soxhlet 

pode oferecer resultados de melhor eficácia, tendo um alto rendimento do óleo. O álcool 

isopropílico possui ponto de ebulição em 82,6° C, o qual é distante do ponto de ebulição do óleo. 

Nos resultados da tabela 1 nota-se uma diferença de 8,3088 g da massa constatada antes e 

depois da extração, podendo ser também a massa estimada para o óleo extraído das sementes. 

Entretanto, o valor esperado não foi alcançado, pois algumas moléculas do óleo se solidificaram e 

fixaram-se na superfície interna do balão, como pode ser observado na figura 2. 

Figura 2. Visão interna do fundo do balão contendo o óleo extraído. 

1- Solvente;

2- Balão de fundo redondo;

3- Caminho (ou braço) de destilação;

4- Dedal ou tubo de refluxo;

5- Cartucho com a amostra;

6- Sifão superior;

7- Sifão de saída;

8- Adaptador de expansão;

9- Condensador;

10- Entrada da água de resfriamento;

11- Saída da água de resfriamento.
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O rendimento final foi de 9,85% do material utilizado na extração. Quando comparado com 

práticas experimentais de metodologias semelhantes, a quantidade obtida passa a ser considerado 

um baixo valor, pois esperava-se que para a extração por via soxhlet, utilizando o isopropanol, os 

resultados obtidos fossem bastante significativos, com cerca de 24,8%[4]. Os experimentos foram 

realizados uma única vez, não havendo, portanto tentativas de melhoramento quanto à eficiência de 

produção do referido óleo. 

Como já previsto pela literatura, o óleo de maracujá possui alto teor de ácidos graxos 

insaturados, de modo que cerca de 70% é composto pelo ácido linoleico
[1]

.
 
Desse modo, a partir da

caracterização realizada, é possível identificar a sua presença no óleo extraído, através da análise de 

alguns grupos funcionais que aparecem no espectro do mesmo, o resultado pode ser observado na 

figura 3. 

Figura 3. Espectro de transmitância do óleo de maracujá no infravermelho. 

Por meio da análise da Figura 3 identifica-se as bandas referentes as ligações químicas de 

grupos funcionais presentes na fórmula estrutural do ácido linoleico (figura 4). Desse modo, 

podem-se observar picos nas regiões de 3009 cm
-1

, 2920 cm
-1

 e
 
1455 cm

-1
, referindo-se a presença

de ligações entre carbono e hidrogênio com bandas de estiramento em sp
2
 e sp

3
 e dobramento em

CH2. Identifica-se também a função do ácido carboxílico, representada pelas bandas de número de 

onda em 1740 cm
-1

 e 1167 cm
-1

, que são sinais comuns em ácidos graxos e aparece com alta

intensidade, o que é decorrente das deformações angulares presentes na estrutura molecular do 

ácido linoleico, a ligação C=O caracteriza essa molécula como um monômero que pode ligar-se e 

formar polímeros. O pico no número de onda 1686 cm
-1

 do espectro, é devido à insaturações entre

os carbonos. Para melhor visualização dos resultados, têm-se a figura 4, na qual podem ser 

observados os grupos citados acima na estrutura do ácido linoleico. 
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Figura 4. Fórmula química estrutural do ácido linoleico ou ácido 9-12-octadecadienoico. 

Se baseando na coleção de espectros infravermelhos produzida pela Coblentz Society e 

publicada na plataforma NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia), utilizou-se o espectro 

do ácido linoleico, apresentado na figura 5, para comparar com os sinais obtidos nos resultados da 

metodologia deste trabalho. Desse modo, pode-se observar que os picos detectados em ambas as 

imagens (figura 3 e 5) apresentam semelhanças, tanto no perfil das bandas espectrais quanto nas 

regiões de comprimento de onda que essas aparecem, demonstrando assim a presença desse ácido 

graxo na composição do óleo extraído de Passiflora Edulis. 

Figura 5. Espectro de infravermelho do ácido linoleico
[5]

.

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste trabalho, é possível afirmar que a extração e caracterização do óleo 

do resíduo da Passiflora Edulis foram bem sucedidas, confirmando a presença do ácido linoleico no 

óleo, a partir do reconhecimento dos grupos funcionais presentes na sua estrutura. Em pesquisas 

futuras, existe a possibilidade de usufruir do óleo extraído para a produção de cosméticos baseados 

na função antioxidante desse ácido e, ainda, reaproveitar as sementes utilizadas na extração para a 

criação de plásticos biodegradáveis com o objetivo de testar a chance de estes filmes tornarem-se 

produtos comerciais, visto que suas propriedades mecânicas de resistência são importantes para 

diversos materiais. 

5    REFERÊNCIAS 

[1] FERRARI, R. A.; COLUSSI, F.; AYUB, R. A. Caracterização de subprodutos da

industrialização do maracujá – aproveitamento das sementes. Rev. Bras. Frutic., v.26, p. 101-102,

2004.

[2] OLIVEIRA, R. C. de; BARROS, S. T. da V. de ; GIMENES, M. L. The extraction of passion

fruit oil with green solvents. Journal of Food Engineering 117 (2013) 458–463.

[3] PRASAD, J. Pectin and oil passion fruit waste. Fiji Agricultural Journal, v. 42, p. 4548, 1980.

[4] CAVALCANTE, R. M.; MAGALHÃES, S. P.; et al. Extração e caracterização do óleo da

semente de maracujá. INT, Divisão de Energia. UFRJ, Rio de Janeiro, Escola de Química.

Disponível em <http://pdf.blucher.com.br.s3.amazonaws.com/chemicalengineeringproceedings/cob

eqic2015/371-33980-261054.pdf> Acesso em: 08 abr. 2017.

[5] National Institute of Standars and Technology - NIST. Linoleic acid. Disponível em:

<http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=60-33-3>. Acesso em: 22 jul. 2017toda a bibliografia

consultada e citada no artigo, conforme as normas da ABNT.

XIII CONGIC | III SECITEX 303



AVALIAÇÃO DE BASES DE DUNNING NA TEORIA G3(MP2)//B3 PARA 
CÁLCULO DE AFINIDADE ELETRÔNICA DE ÁTOMOS DO CONJUNTO 

TESTE G3/05 

Gerlane Bezerra da Silva & Régis Casimiro Leal 

RESUMO 

Devido a eficiência da combinação de métodos 

compostos com diferentes conjuntos de bases, 

foram combinados as bases de Dunning do tipo 

cc-pVnZ, com n = 2, 3, 4 e 5 na teoria

G3(MP2)//B3 para cálculos de afinidade

eletrônica de átomos do conjunto teste G3/05.

Os resultados obtidos mostram uma redução no

desvio de até 1 kcal.mol-1 em relação a teoria 

original correspondente, G3(MP2)//B3, e de 

quase 2 kcal/mol em relação a teoria que 

envolve pseudopotencial, G3(MP2)//B3-CEP, 

quando se substitui a base 6-31G(d) tradicional 

pela quíntupla zeta de Dunning. 

ABSTRACT 

Due to efficient combination of compounds 

methods with different sets of bases, we 

evaluated the effectiveness of Dunning basis 

sets, cc-pVnZ with n = 2, 3, 4 and 5, in the 

reduced order theory G3(MP2)//B3 for atomic 

electron affinities calculations of G3/05 test set. 

The results shows a reduction in the deviation of 

up to 1 kcal.mol-1 in relation to original 

corresponding theory, G3(MP2)//B3, and almost 

2 kcal.mol-1 in relation to the theory involving 

pseudopotential, G3(MP2)//B3-CEP, when 

replacing a traditional 6-31G(d) basis set by 

quintuple zeta of Dunning. 

1 INTRODUÇÃO 

A energia liberada quando um elétron se liga a um átomo na fase gasosa é designada 

afinidade eletrônica [1]. Essa propriedade é importante para saber como a energia muda quando um 

elétron se liga a um átomo.  A afinidade eletrônica (AE0) de um elemento X pode ser definida como 

segue a Equação 1: 

X(g) + e-
(g)  →  X-

(g)                AE0 = E(X)  -  E(X-)                (Eq. 1) 

Onde E(X) é a energia do átomo neutro e E(X-) a energia do ânion, ambos na fase gasosa. 

Combinações de inúmeros métodos ab initio são frequentemente usados para obter 

propriedades atômicas e moleculares de alta precisão e dependem de diferentes conjuntos de bases. 

Dentre esses métodos destacam-se na literatura as teorias Gaussian-n (Gn) [2] inicialmente 

PALAVRAS-CHAVE: Afinidade eletrônica, bases de Dunning, teoria G3(MP2)//B3. 

KEYWORDS:  electron affinities, Dunning basis set, G3(MP2)//B3 theory. 
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desenvolvidas por Pople e Curtiss. As teorias Gn estão entre os métodos compostos mais utilizados 

para obter propriedades termoquímicas, tais como: energias de ionização (EI0), afinidades 

eletrônicas (AE0), entalpias padrão de formação (∆fH
0) e afinidades protônicas (AP0) do qual os 

desvios em relação aos dados experimentais são menores de 2 kcal mol-1 [3]. 

Resultados preliminares [4] mostram que na busca de uma melhor precisão em cálculos 

envolvendo energia de ionização (EI0) e o método composto G3(MP2)//B3 é conveniente considerar 

bases de correlação consistente em vez das bases tradicionais de Pople. 

No presente trabalho foi realizada a substituição da base 6-31G(d) de Pople por bases de 

Dunning do tipo cc-pVnZ, considerando que n = 2, 3, 4 e 5, para a obtenção de afinidades 

eletrônicas de átomos disponíveis no conjunto teste G3/05 [5]. Todos os cálculos foram executados 

no software Gaussian 09w. 

2 METODOLOGIA 

A teoria G3(MP2)//B3 [5] é caracterizada por uma série de cálculos onde a energia final é 

obtida através da Equação 2: 

EG3(MP2)//B3 = E[QCISD(T, Frz)/6-31G(d)] + ∆EG3MP2Large + ESO + EZPE + ∆EHLC     (Eq. 2) 

A energia de referência [QCISD(T,Frz)/6-31G(d)] é melhorada de acordo com as seguintes 

correções: ∆EG3MP2Large é uma correção de conjunto de base obtida pela diferença de energia entre 

de cálculos single point MP2/G3MP2Large e MP2/6-31G(d). ESO é a correção spin órbita. EZPE, é a 

correção de energia do ponto zero e de efeitos térmicos vibracionais. ∆EHLC é uma correção 

empírica de alto nível, para átomos obtida por ∆EHLC = -Cnᵦ - D(nἀ - nᵦ), onde os paramentos C e D 

equivalem respectivamente à 10,188 e 2,323 (mEH) e são determinados para se obter desvios 

menores em relação a um conjunto de dados experimentais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 mostra a diferença de energia calculada e experimental em kcal/mol fazendo-se 

uso das bases de Dunning na teoria G3(MP2)//B3. São mostrados os valores para a teoria original 

G3(MP2)//B3 [5] e para o método G3(MP2)//B3-CEP [6] que leva em consideração apenas os 

elétrons de caroço. Para efeito de comparação são apresentados os parâmetros estatísticos erro 

médio absoluto (EMA) e estimativa do desvio padrão (Std.). 

Tabela 1 – Afinidades eletrônicas experimental e calculadas (em kcal.mol−1) para átomos 

do conjunto teste G3/05. ΔG3(MP2)//B3-CEP, ΔG3(MP2)//B3, ΔG3(MP2)//B3 com cc-pVnz, são as 

diferenças entre os dados experimentais e calculados com as respectivas teorias. 

Átomos Expt.[5] 
ΔG3(MP2)// 

B3-CE [6] 
ΔG3(MP2)//B3 [6] 

ΔG3(MP2)//B3 modificada com cc-pVnz 

n=2 n=3 n=4 n=5 

Li 14,3 -11,7 -7,8 -6,8 -5,7 -4,7 -4,4

B 6,4 4,2 4,3 3,1 2,1 1,9 1,8

C 29,1 3,6 3,5 3,1 1,9 1,5 1,3

F 78,4 -1,9 -0,6 -0,4 0,8 1,3 2,0

O 33,7 2,1 2,9 2,9 2,7 2,5 2,7

Na 12,6 -9,7 -6,9 -6,4 -5,5 -4,8 -4,7

Al 10,2 1,7 2,0 1,1 0,2 0,3 0,4

Si 31,9 0,7 1,0 0,8 -0,6 -0,5 -0,4

P 17,2 2,3 1,7 1,7 -0,9 -1,5 -1,3

S 47,9 -0,1 -0,3 0,3 -1,0 -1,6 -1,4

Cl 83,4 -1,6 -1,7 -0,9 -0,9 -1,4 -1,3
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EMA 3,8 3,0 2,5 2,0 2,0 1,9 

Std. 5,2 4,0 3,5 2,8 2,5 2,5 

Observa-se que o aumento da base de Dunning combinada a teoria G3(MP2)//B3 diminui o 

EMA em 0,6 kcal.mol-1, ao passar de cc-pVdz para cc-pV5z. O erro médio absoluto para o método 

G3(MP2)//B3-CEP diminuiu 1,9 kcal.mol-1 em relação ao G3(MP2)//B3 combinado com cc-pV5Z, 

enquanto que em relação ao método original que leva em consideração todos os elétrons o EMA 

diminui aproximadamente 1 kcal.mol-1. Resultados semelhantes são encontrados quando se observa 

a estimativa do desvio padrão (Std.). 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os desvios dos resultados obtidos mostra que é viável substituir o conjunto de base de Pople 

6-31G(d) pelas bases correlacionadas de Dunning no método composto G3(MP2)//B3. O menor 
desvio obtido foi de 1,9 kcal/mol-1 para cálculos com o cc-pV5Z. Como foi mostrado os resultados 
superam os métodos análogos encontrados na literatura. Cálculos adicionando funções difusas, aug-

cc-pVnZ, encontra-se em andamento.
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APLICAÇÃO DA FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS 
DE AMBIENTES EUTROFIZADOS 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra; Ciências humanas. 

RESUMO

Águas de ambientes eutrofizados representam 

um problema ambiental devido a ocorrência de 

organismos patogênicos e toxinas 

carcinogênicas em sua composição. O presente 

estudo foi conduzido a partir do tratamento das 

águas eutrofizadas do Rio Potengi por 

coagulação-flotação. Os experimentos foram 

conduzidos com 10% de taxa de reciclo e uso de 

distintas concentrações de policloreto de 

alumínio (PAC). Resultados de redução de 

turbidez a níveis superiores a 95% foram 

obtidos, com qualidade final da água comparada 

com os padrões determinados pela resolução 

CONAMA 357/05, Classe II.  

ABSTRACT 

Waters of eutrophic environments represent 

an environmental problem due to the 

occurrence of pathogenic organisms and 

carcinogenic toxins in their composition. The 

present study was conducted from the 

treatment of eutrophic waters of the Potengi 

River by coagulation-flotation. The 

experiments were conducted with 10% 

recycle rate and use of different 

concentrations of aluminum polychloride 

(PAC). Results of turbidity reduction at levels 

above 95% were obtained, with final water 

quality compared to the standards determined 

by CONAMA Resolution 357/05, Class II.

1 INTRODUÇÃO 

Esteves (1988) define eutrofização como o aumento da concentração de nutrientes, 

especialmente fósforo (P) e nitrogênio (N), nos ecossistemas aquáticos, que tem como consequência 

o crescimento descontrolado de algas e de plantas aquáticas. A eutrofização pode ser natural ou

artificial, sendo esta conduzida pelas atividades humanas, raramente é um processo que ocorre de

modo natural, e tendo os nutrientes de diferentes origens, como: efluentes domésticos e industriais

e/ou atividades agrícolas.

A eutrofização artificial, também chamada de cultural e/ou antrópica, é um processo 

dinâmico, no qual ocorrem profundas modificações qualitativas e quantitativas nas comunidades 

aquáticas, nas condições físicas e químicas do meio e no nível de produção do sistema, essas 

mudanças ocorrem pelo despejo de diversos fatores: esgotos domésticos, efluentes industriais e/ou 

PALAVRAS-CHAVE: Flotação, Eutrofização, Tratamento. 

KEYWORDS:  Flotation, Eutrophication, Treatment. 
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atividades agrícolas, entre outros. Quando natural, é um processo lento e contínuo que resulta do 

aporte de nutrientes trazidos pelas chuvas e pelas águas superficiais que erodem e lavam a 

superfície terrestre. 

O Rio Potengi, que perpassa na cidade de São Paulo do Potengi – RN, se encontra 

conhecidamente em estado de eutrofização. Uma das alternativas viáveis para o melhoramento 

dessas áreas é pela recuperação do recurso hídrico comprometido pelo tratamento por flotação. Esse 

tratamento consiste na separação de misturas heterogêneas e tem sido largamente aplicado na 

remoção de óleos e graxas, suspensões coloidais, metais precipitados, algas, etc. Essa técnica é 

composta basicamente de três etapas: adição de bolhas de ar ao meio, partículas coloidais (diâmetro 

entre 1 nm e 1000 nm) em suspensão no líquido se aderem a essas bolhas, formando uma espuma 

na qual pode ser removida, retirando assim as impurezas. 

Este processo é bastante utilizado em setores industriais, outros importantes meios de 

utilização desse método são no tratamento de água e esgoto. Contudo, a eficiência da flotação 

depende diretamente que os mecanismos de floculação sejam promovidos de forma adequada 

anteriormente. Na floculação, a água reage com coagulantes químicos formando flocos que são 

agregados e então separados da água por decantação, filtração ou flotação. Na unidade conhecida 

como “flotador” são adicionadas microbolhas de ar a essa mistura que se aderem à superfície das 

partículas/flocos, diminuindo sua densidade e levando-as para a superfície e assim serem 

removidas. 

Esse trabalho tem como objetivo o tratamento da água do ambiente citado utilizando a 

técnica de coagulação e flotação, pretendendo assim alcançar uma água que esteja de acordo com a 

resolução nº 357 de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

seção I das águas doces, artigo 4º, inciso 3, classe 2, que fornece os seguintes padrões: águas que 

podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional,  à 

proteção das comunidades aquáticas,  recreação de contato primário, tais como natação, esqui 

aquático e mergulho, conforme resolução CONAMA nº 274 de 2000. 

De modo geral, a prática visa o melhoramento de águas de áreas eutrofizadas para fins de 

utilização humana, além de promover maior segurança à saúde da população local. De maneira 

específica, o estudo permite investigar algumas questões técnicas, como: avaliação do efeito da taxa 

de reciclo de água saturada no sistema FAD e do efeito da concentração de alumínio na coagulação 

de/para o tratamento de águas eutrofizadas; caracterização dos parâmetros físico-químicos da água 

bruta e água tratada nos sistemas de tratamento; análise da qualidade final do efluente tratado e 

comparação com parâmetros estabelecidos em legislação. 

2 METODOLOGIA 

A seguinte pesquisa foi realizada a partir da análise das águas do Rio Potengi, pertencente 

ao território do Estado do Rio Grande do Norte, no trecho urbano da cidade de São Paulo do 

Potengi. A região é caracterizada pelo grande descarte de efluentes líquidos (esgotos domésticos e 

industriais), se encontrando em processo avançado de eutrofização, no qual a maior parte de suas 

matas ciliares e margens foram degradadas. As coletas das amostras ocorreram no mês de junho de 

2017, em recipiente com volume total de 20 litros. A caracterização físico-química da água coletada 

em ambiente eutrofizada se baseou nos seguintes parâmetros: 

 Potencial Hidrogeniônico (pH): indicando acidez ou basicidade de uma solução. O controle do

pH no tratamento do esgoto é um dos fatores mais importantes a ser mantido para se obter uma

boa eficiência do processo. O pH geralmente é medido em equipamentos específicos para este fim,

através do método potenciométrico. O método a ser utilizado para análise e quantificação do pH

da amostra da água estudada é o método eletrométrico.
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 Determinação da Turbidez: Segunda a Embasa (2017) a medida da dificuldade de um feixe de

luz atravessar certa quantidade de água é chamada de Turbidez. Essa dificuldade pode ser causada

por matérias sólidas em suspensão (silte, argila, colóides, matéria orgânica, etc.). A turbidez é

medida através do turbidímetro, comparando-se o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela

amostra com o espalhamento de um feixe de igual intensidade ao passar por uma suspensão

padrão. A quantidade de matérias sólidas em suspensão, interfere diretamente na turbidez da água,

pois quanto maior for a concentração deles, maior será a turbidez. Os valores medidos da turbidez

em unidade Nefelométrica (UNT), sendo, de acordo com a OMS (Organização Mundial da

Saúde), o limite máximo em água potável 5 UNT.

 Temperatura: a temperatura influencia em todas as etapas do tratamento de maneira significativa

e, também, na determinação de alguns parâmetros químicos, como é o caso pH e solubilidade de

gases. Sendo assim de suma importância para o monitoramento da água bruta e tratada. A medida

de temperatura que adotaremos para a seguinte pesquisa deriva da análise do parâmetro oxigênio

dissolvido, pois a medida de temperatura do mesmo é qualificada como uma das mais precisas.

 Oxigênio dissolvido: O oxigênio presente na água deriva de diversas fontes, principalmente, da

atmosfera e da fotossíntese das plantas aquáticas. Em amostras provenientes de rios e represas,

valores baixos de oxigênio dissolvido podem indicar contaminação por material orgânico, isso

porque, para decomposição da matéria orgânica, as bactérias aeróbias consomem oxigênio. Níveis

muito baixos de oxigênio dissolvido podem causar a morte de peixes e outros seres aquáticos e o

surgimento de odores desagradáveis. A análise foi realizada com o auxilio do medidor de oxigênio

dissolvido portátil.

O sistema FAD 
O sistema de tratamento utilizado nos experimentos consta de: 1 (um) vaso saturador de ar 

com volume de 3 litros que operou a pressões superiores a 4 kgf.cm
-2

; uma célula de acrílico de 2

Litros para promoção das etapas de coagulação-floculação e coleta e separação da fase sólida pela 

ascensão das microbolhas; um vaso saturador e um sistema de agitação magnética. No sistema de 

despressurização foi utilizado um constritor de fluxo do tipo válvula agulha. A unidade de bancada 

utilizada nos experimentos é ilustrada na Figura 1. 

Figura 1 - Sistema de flotação por ar dissolvido (FAD) de bancada utilizado nos 

experimentos de flotação de águas eutrofizadas. 

Fonte: foto tirada pelo autor

A taxa de reciclo foi mantida em 10% e foi controlada a partir do volume de água deslocado 

dentro da célula de acrílico onde a água eutrofizada foi condicionada. Os níveis experimentais da 

dosagem de PAC planejada para os experimentos foram de 20, 60 e 120 L do reagente, o que 

corresponde a 5, 15 e 30 mg de Al
+3

.L
-1

, respectivamente. O tempo de condicionamento do PAC na

célula de acrílico contendo 1 litro de água eutrofizada foi de 1 minuto de agitação rápida (dispersão 

do polímero) e 12 minutos de agitação lenta (crescimento dos flocos). 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 e 2 demonstram os resultados obtidos após o tratamento proposto, com a 

utilização do Policloreto de Alumínio (PAC) com 10% e 20% de taxa de reciclo. Apesar do índice 

de turbidez já baixo nas amostras brutas, a remoção foi possível a níveis de 95% nas melhores 

condições, destacando o potencial do uso das técnicas de coagulação-floculação no tratamento de 

águas de ambientes eutrofizados. Nesses ambientes o potencial patogênico da água é alarmante e 

mesmo com baixa turbidez os riscos provocados pelo manejo humano dessas águas são iminentes.  

Figura 2 - Retenção de partículas após adição de bolhas 

   Fonte: foto tirada pelo autor

Figura 3 - Frasco com água antes do tratamento e depois, após retirada das partículas sólidas 

retidas 

Fonte: foto tirada pelo autor 

O oxigênio dissolvido se manteve em níveis próximos da saturação (85 a 93%) em todos os 

experimentos, mesmo após a a aeração da água com microbolhas de ar. Nenhum efeito significativo 

de aumento no teor de oxigênio dissolvido na água foi observado. 

Tabela 1. Resultados da caracterização físico-química da água bruta e tratada por coagulação-

flotação com taxa de reciclo 10% 

Dosagem de PAC, μL 

Água bruta Água tratada 

pH OD, mg.L-1 Turb., UNT pH OD, mg.L-1 Turb., UNT 

20 Experimento 1 7,60 7,8 1,87 7,01 8,6 * 

Duplicata 7,94 7,4 1,83 7,16 7,4 0,09 

60 
Experimento 2 7,60 7,8 1,71 7,11 8,5 0,28 

Duplicata 7,89 7,4 1,62 7,36 7,4 0,09 

120 Experimento 3 7,79 8,2 1,87 7,15 8,1 0,18 
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Duplicata 7,86 7,8 1,47 7,16 7,7 0,30 

*n.a.: não aplicável

Tabela 2. Resultados da caracterização físico-química da água bruta e tratada por coagulação-

flotação com taxa de reciclo 20% 

Dosagem de PAC, μL 
Água bruta Água tratada 

pH OD, mg.L-1 Turb., UNT pH OD, mg.L-1 Turb., UNT 

20 Experimento 1 8,0 8,4 16,5 7,2 9,2 2,09 

Duplicata 8,1 8,2 14,9 7,2 9,1 1,97 

60 
Experimento 2 8,4 7,5 29,3 7,1 10 1,49 

Duplicata 8,3 8,2 20,0 7,0 10,6 1,63 

120 
Experimento 3 8,4 8,4 27,7 7,1 10,3 4,0 

Duplicata 8,4 8,8 27,7 7,0 10,4 10,8 

Fonte: tabela feita pelos autores 

Estudos ainda estão em andamento para que outros coagulantes sejam investigados e no 

sentido de definir os ajustes no pH e na geração de bolhas para otimizar os estudos de flotação de 

águas eutrofizadas. 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou além de uma análise físico-química da 

água, uma análise socioambiental acerca da poluição química e biológica, tal problema ocorre por 

falta de uma ampla visão pública para com o despejo adequado de resíduos, situação diferente 

presente no local estudado, tal realidade acarreta diversos problemas a população vigente, a citar: 

problemas com a saúde pública. 

Vale salientar ainda que o trabalho encontra-se em desenvolvimento, no qual foi executado 

somente as práticas com taxa de reciclo de 10% e 20% do coagulante PAC, tendo ainda a realizar 

práticas com o Cloreto Férrico (FeCl3) com iguais análises de parâmetros e taxas de reciclo (10 e 

20%). 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo estabelecer as 

melhores condições de floculação no tratamento 

de efluente por meio de planejamento 

experimental (CCD) variando pH (4,0 a 10,0), 

tempo de agitação mecânica (1,0 a 5,0 min) e 

concentração de sulfato de alumínio (0,1 a 1,0 

g.L
-1

), com o objetivo de reduzir a turbidez de

uma amostra de efluente. Para todos os 

experimentos realizados, foi observado uma 

ampla redução nos valores de turbidez, que 

oscilaram entre 0,19 a 7,34 NTU, sendo as 

condições otimizadas: pH = 8,8; Tempo de 

agitação = 3,0 minutos; concentração de sulfato 

de alumínio = 0,37 g.L
-1

. 

ABSTRACT 

The aim of this work it was optimize the 

experimental conditions in the flocculation 

treatment of wastewater using experimental 

design (CCD) for this purpose. The variables 

pH (4.0 to 10.0), time of stirring (1.0 to 5.0 min) 

and Al2(SO4)3 concentration of (0.1 to 1.0 g.L
-1

)

were studied in order to reduce the turbidity. For 

all the experiments, a broad reduction in 

turbidity values was observed, ranging from 

0.19 to 7.34 NTU. with optimized conditions: 

pH = 8.8; Stirring time = 3.0 minutes; Al2(SO4)3 

concentration = 0.37 g.L
-1

. 

1 INTRODUÇÃO 

A água utilizada diariamente no consumo humano nas cidades é submetida a um conjunto de 

procedimentos físico-químicos tornando a água adequada para o consumo
[1]

. Os processos mais 

empregados para este fim são a floculação e a coagulação, onde partículas muito pequenas são 

agregadas, formando flóculos, que decantam como corpo de fundo, sendo uma das primeiras etapas 

adotadas no tratamento de água. Neste sentido, um dos agentes floculantes mais utilizados na 

precipitação química é o sulfato de alumínio, que em concentrações otimizadas apresenta boa 

eficácia no tratamento de efluentes com elevadas concentrações de compostos orgânicos e metais 

pesados. Ainda neste contexto, uma das formas de acompanhar a eficácia do processo se dá por 

meio de análise da turbidez do meio, que consiste em uma medida na qual um feixe de luz sofre 

espalhamento ao atravessar certa quantidade de água
 [2,3]

. Assim, neste trabalho aplicou-se um 

planejamento experimental do tipo composto central (CCD, do inglês Central Composite Design) 

PALAVRAS-CHAVE: tratamento de efluente, DOE, CCD, floculação, turbidez. 

KEYWORDS:  Effluent treatment, DOE, CCD, flocculation, turbidity. 
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para otimizar as quantidades de reagentes utilizados no tratamento de efluente, tendo como resposta 

final o valor da turbidez.  

2 METODOLOGIA 

Para realização do planejamento experimental foi utilizado o Software The Unscrambler X 

10.3 (CAMO). Assim, um planejamento do tipo (CCD) foi utilizado para determinar as condições 

experimentais para otimização das variáveis pH (variação de 4,0 a 10,0), tempo de agitação 

mecânica (1,0 a 5,0 minutos) e concentração de Sulfato de Alumínio (0,1 a 1,0 g L
-1

). Os 

experimentos foram realizados utilizando um Jar-Teste (MILAN, Modelo JT-203). As massas de 

sulfato de alumínio foram pesadas em uma balança analítica (HEXIS CIENTÍFICA, modelo JKI). 

Para o ajuste dos valores de pH foram utilizadas soluções de NaOH 0,1000 mol L
-1

 e HCl 0,1000 

mol L
-1

, sendo os valores medidos utilizando um pHmetro (LUCA – 210). As respostas em termos 

de turbidez foram obtidas utilizando um Turbidímetro (HACH LANGE EUROPE, 2100). A tabela 

1 apresenta os níveis máximos e mínimos para as variáveis utilizadas. Para realização dos 

experimentos, uma amostra de água considerada suja, foi coletada nas dependências do Campus 

Nova Cruz. A turbidez inicial da amostra foi de 200 NTU. 

Tabela 1 - Níveis das variáveis independentes do planejamento composto central, onde -1 refere-se ao nível mínimo, 

+1 ao nível máximo e 0 ao nível intermediário.

Fatores/ Nível pH Tempo (min) Concentração (g L-1) 
-1 4,0 1,0 0,10 

0 7,0 3,0 0,55 

+1 10,0 5,0 1,00 

Fonte: Autor, 2017. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para todos os experimentos realizados, foi observado uma redução significativa nos valores 

de turbidez, que oscilaram entre 0,19 a 7,34 NTU. Isso caracteriza a eficiência do agente floculante 

utilizado para o tratamento de efluente.  

O planejamento experimental do tipo composto central foi escolhido para avaliar a 

influência dos fatores (pH, tempo de agitação e concentração de Al2(SO4)3) e as interações entre os 

mesmo, bem como obter as melhores condições experimentais para promover a redução da turbidez 

da amostra tratada.  

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, a variável de maior significância 

encontrada foi o pH. As demais variáveis não apresentaram significância (p = 0,05), assim como as 

interações entre os fatores estudados. O pH do meio é um fator determinante pois em valores 

alcalinos (pH > 7,0) o sulfato de alumínio tende a formar hidróxidos (Al(OH)3) em meio aquoso 

(Equação 1), que são espécies químicas gelatinosas. Assim, parte dos íons Al
3+

 passam a atuar 

neutralizando as cargas negativas das impurezas presentes na água enquanto a maior parte reage 

com os íons hidroxila presentes em função da elevação do pH, como mencionando anteriormente.  

Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3 +6H+ + 3SO4
2-

 Equação (1) 

O resultado obtido se dá na floculação das partículas de sujeira que estão em suspensão. 

Estas sofrem uma aglutinação (efeitos eletrostáticos de van der waals) com as partículas mais 

próximas e acabam formando flóculos com maior massa e tamanho. Depois disso, essa água é 
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levada para a próxima etapa do tratamento, que ocorre nos tanques de decantação. Lá os flóculos 

(formados de lama, argila e micro-organismos) sedimentam-se e são separados. 

O planejamento com os valores experimentais e codificados é apresentado na Tabela 2. A 

resposta (Y) ou variável dependente escolhida foi a turbidez final da solução após os diversos 

tratamentos realizados. As primeiras 8 linhas da tabela 2 (experimento 1 a 8) do planejamento se 

referem ao conjunto de informações lineares do planejamento (2
3
). A equação 2 representa o 

modelo experimental para a otimização das condições de floculação, enquanto a figura 1 apresenta 

a superfície de resposta para o modelo obtido. 

Tabela 2 - Resultados dos valores de turbidez (NTU) obtidos para as diversas condições experimentais. 

Valores Experimentais 

 Reais Codificados Y 

Turbidez 
(NTU) 

Experimento pH Concentração (g L-1) Tempo (min) X1 X2 X3 

1 4,0 0,1 1,0 -1 -1 -1 7,34 

2 10,0 0,1 1,0 +1 -1 -1 0,22 

3 4,0 1,0 1,0 -1 +1 -1 2,70 

4 10,0 1,0 1,0 +1 +1 -1 0,97 

5 4,0 0,1 5,0 -1 -1 +1 5,18 

6 10,0 0,1 5,0 +1 -1 +1 0,27 

7 4,0 1,0 5,0 -1 +1 +1 5,01 

8 10,0 1,0 5,0 +1 +1 +1 2,29 

9 4,0 0,55 3,0 -1 0 0 2,14 

10 10,0 0,55 3,0 +1 0 0 0,46 

11 7,0 0,1 3,0 0 -1 0 0,19 

12 7,0 1,0 3,0 0 +1 0 3,68 

13 7,0 0,55 1,0 0 0 -1 1,46 

14 7,0 0,55 5,0 0 0 +1 1,43 

15 7,0 0,55 3,0 0 0 0 1,78 

Fonte: Autor, 2017. 

Por meio da resolução da equação (2) é possível prever qual a turbidez será obtida para 

qualquer condição experimental avaliada dentro da faixa de trabalho estudada pelo planejamento. 

Assim, visando a obtenção de uma turbidez de menor valor possível (tendendo a zero), as condições 

ótimas para floculação das amostras de água foram: pH = 8,8; Tempo de agitação = 3,0 minutos; 

concentração de sulfato de alumínio = 0,37 g.L
-1

. 

Y = 1,11 – 1,81A + 0,14B + 0,15C + 0,94AB + 0,15AC + 
0,71BC + 0,35 A2 + 0,98B2 + 0,49C2 Equação (2) 
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Figura 1 - Superfície de resposta para otimização das variáveis pH, concentração de sulfato de alumínio e tempo de 

agitação. 

Fonte: Autor, 2017. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho, foi possível a obtenção de uma 

condição experimental, por meio de um planejamento do tipo composto central com um número de 

experimentos reduzidos. A partir dos resultados alcançados, observa-se que o planejamento é 

eficaz, baixando amplamente os valores de turbidez das amostras analisadas.  

As condições ótimas para floculação das amostras em questão é: pH = 8,8; Tempo de 

agitação = 3,0 minutos; concentração de sulfato de alumínio = 0,37 g.L
-1

.  Nestas condições 
experimentais a turbidez da amostra final tende a zero e estará dentro dos requisitos exigidos pela 

legislação.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO
Essa pesquisa objetivou construir um “Show da 
Química”, como uma forma criativa, lúdica e 
contextualizada de divulgar a Química e 
contribuir para o ensino-aprendizagem da 
mesma. Partiu-se da apropriação dos 
fundamentos teóricos que discutem a 
importância da experimentação no ensino de 

química. Em seguida, procedeu-se com a escolha 
de alguns experimentos “shows” que envolvem 
mudança de cor, formação de precipitados, 
liberação de energia, etc, e construiu-se uma 
proposta de ensino que envolve experimentos 
químicos e arte (teatro e música).  

ABSTRACT
This research had a goal to construct a 
“Chemistry Show”, as a creative, playful and 
contextualized way of spreading the Chemistry 
and to contribute to the teaching-learning of the 
discipline.  It started from the appropriation of 
the theoretical foundations that discuss the 

importance of experimentation in the chemistry’s 
teaching. Then it proceeded with the choice of 
some “awesome” experiments that involve color 
change, formation of precipitates, release of 
energy, etc, and was constructed a proposal of 
teaching that involves chemical experiments and 
art (theater and music).

1 INTRODUÇÃO 

A experimentação no Ensino de Química tem sido defendida, nos documentos curriculares 
nacionais e por muitos autores da comunidade disciplinar de Ensino de Química, dentre outros, como 
sendo um recurso pedagógico importante para auxiliar na aprendizagem dos alunos e desenvolver 
neles uma autonomia na construção do conhecimento, possibilitando que eles avancem na apreensão 
de conceitos científicos e na utilização destes para compreender e interagir sobre o mundo real.  

PALAVRAS-CHAVE:  Ensino de Química, Show da Química, Contextualização 

KEYWORDS:  Chemistry’s Teaching, Chemistry Show, Contextualization 
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O Ensino de Química na maioria das escolas brasileiras tem sido predominantemente teórico 
e distante da realidade dos alunos, e isso pode contribuir para uma aversão a disciplina, e a não 
percepção da importância desse conhecimento, sua contribuição para o desenvolvimento dos bens de 
consumo da sociedade atual, que vão desde a alimentação, o vestuário, os combustíveis que movem 
o mundo, enfim, a contribuição dessa ciência a qualidade de vida da sociedade atual, principalmente
quando é enfatizado na mídia aspectos maléficos em detrimento dos benefícios associados ao
desenvolvimento da Química. Para romper um pouco com essa perspectiva, a presente pesquisa,
possibilitou a construção de uma apresentação show de experimentos químicos, que poderá ser
instrumento de ensino-aprendizagem, no âmbito do IFRN, Campus Mossoró, bem como para
beneficiar alunos da rede pública estadual da cidade de Mossoró, os quais poderão e deverão ser
contemplados com uma série de apresentações do show, mediante agendamento prévio.

Por ser uma ciência intrinsecamente experimental, a Química nos permite trabalhar com 
experimentos que chamam muito a atenção dos alunos, por envolver mudança de cor, formação de 
produtos insolúveis, liberação de luz, calor, gases, dentre outros aspectos.  

A proposta do Show da Química nasceu da possibilidade de aproveitar experimentos “shows”, 
não necessariamente inéditos, e criar uma nova forma de apresentá-los, agregando-se arte 
(teatro/música) e pensando-se em contextos práticos de aplicação desses conhecimentos, a fim de que 
o aluno perceba a utilidade e a importância desse campo da ciência.  Ou seja, apresentar a Química
de uma maneira lúdica e diferente, mantendo o rigor conceitual e sem diminuir o caráter científico do
corpo de conhecimentos da disciplina. Partiu-se do estudo dos pressupostos teóricos que discutem a
experimentação no ensino de Química voltada a uma aprendizagem significativa e a partir de
contextos sociais.

De acordo com Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a experimentação 
no Ensino de Química precisa superar a visão simplista de se utilizar práticas de laboratório apenas 
para motivar os alunos ou para ilustrar conceituações.  

Defende-se uma abordagem de temas sociais (do cotidiano) e uma 
experimentação que, não dissociadas da teoria, não sejam pretensos ou meros 
elementos de motivação ou de ilustração, mas efetivas possibilidades de 
contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os socialmente mais 
relevantes. Para isso, é necessária a articulação na condição de proposta 
pedagógica, na qual situações reais tenham um papel essencial na interação 
com os alunos (suas vivências, saberes, concepções), sendo o conhecimento, 
entre os sujeitos envolvidos, meio ou ferramenta metodológica capaz de 
dinamizar os processos de construção e negociação de significados. 
(BRASIL, MEC/SEB 2006, p. 117) 

Nesse cenário, o objetivo desse trabalho foi apresentar uma forma alternativa de ensinar 
Química, a partir de “apresentações shows” de alguns experimentos químicos, não necessariamente 
inéditos, com potencial de ensino conceitual e de contextualização satisfatório, e que tenham um 
efeito visual atrativo, a fim de chamar a atenção do aluno para os fundamentos teóricos. A partir da 
seleção dos experimentos, realizou-se teste dos mesmos e estudo de como podiam ser melhor 
utilizados, relacionando-os com contextos, e identificando que elementos investigativos podem ser 
explorados, a fim de se contribuir para um ensino-aprendizagem de alguns conteúdos da Química 
mais significativo. Trazer aos alunos a percepção de que a Química está presente no mundo real, que 
contribui para o conforto e a qualidade de vida da atual sociedade; bem como trabalhar conceitos 
científicos fundamentais à compreensão da Química como ciência. 
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No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente 
para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o 
estímulo de questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o conteúdo 
a ser trabalhado caracteriza-se como resposta aos questionamentos feitos 
pelos educandos durante a interação com o contexto criado (GUIMARÃES, 
2009, p. 198). 

Segundo Arroio (2006), é consenso que a experimentação desperta o interesse entre os alunos 
independentemente do nível de escolarização. Os experimentos demonstrativos ajudam a enfocar a 
atenção do estudante nos comportamentos e propriedades de substâncias químicas e auxiliam, 
também, para aumentar o conhecimento e a consciência do estudante de química.  

2 METODOLOGIA 

Inicialmente realizou-se estudo dos referenciais teóricos que discutem a experimentação no 
ensino de química. Em seguida selecionou-se vários experimentos que podiam fazer parte do show. 
Partiu-se para a fase de teste e adaptação dos experimentos, tendo em vista a dificuldade de aquisição 
de praticamente todos os reagentes, procedeu-se com a substituição de alguns dos experimentos.  

Passou-se a definição dos conceitos científicos e contextos que podem ser ensinados a partir 
dos experimentos selecionados e testados. 

Posteriormente procedeu-se com a escrita de textos (falas das peças) e cenas, que darão vida 
e movimento aos experimentos, e seleção das músicas que acompanharão cada parte do show, a fim 
de prender mais a atenção do público. Montou-se uma peça teatral que se dará num contexto de uma 
escola, onde alunos estão numa disputa para vencer uma competição de Química e que envolve a 
apresentação de melhores experimentos.  Buscou-se após cada cena apresentar as explicações das 
bases científicas, de forma criativa e buscando promover a interação dos alunos assistentes. Após essa 
fase, construiu-se os elementos coadjuvantes das apresentações: figurinos, cenários e coreografias. 
Fez-se o registro fotográfico da preparação do show, principalmente dos testes em laboratório. Após 
concluídas todas essas etapas, procedeu-se com a seleção dos alunos atores, que contribuirão 
apresentando o show. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No que diz respeito ao principal objetivo proposto nesse projeto de pesquisa que foi de 
construir o “Show da Química”, conseguiu-se atingir com sucesso, apesar de todas as dificuldades, 
dentre as quais destacamos: o tempo proposto para o desenvolvimento do projeto foi reduzido em 
função da diminuição de recursos institucionais, e a dificuldade de aquisição dos reagentes, que até a 
presente data não se conseguiu comprar nenhum através da instituição. Conseguiu-se empréstimos de 
alguns reagentes com outros câmpus do IFRN e aquisição com recursos próprios dos docentes. Em 
função dessas dificuldades não foi possível a concretização de todas as etapas que estão na gênese do 
projeto, como por exemplo, não houve condições, até o presente momento, de realizarmos ao menos 
uma apresentação para testar a validade e eficácia da proposta. O projeto encontra-se na fase de 
ensaios e preparação do grupo de alunos que apresentarão o show, num total de 10 (dez) alunos. E 
terá continuidade, na medida em que se fará um estudo da real contribuição desse “show da química” 
para a divulgação da Química como ciência, e do potencial de ensino-aprendizagem junto a alunos 
tanto do IFRN, Campus Mossoró, como de escolas públicas da cidade de Mossoró.  

Para compor o show foram selecionados experimentos que farão parte do teatro e outros que 
comporão as costuras do evento, os quais, serão realizados e gravados antes, em momento distinto do 
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da apresentação, e entre uma cena e outra (tempo da preparação) serão apresentados em vídeo, a fim 
de criar um ambiente totalmente recheado de conhecimento químico. Dentre os quais podemos citar 
o experimento “fogo com maisena”.

Seguem alguns dos experimentos preparados para o show: 

1. Produção de gás oxigênio a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio e incêndio de
uma brasa numa atmosfera com excesso de oxigênio: discussão de algumas propriedades do
oxigênio, percentual no ar atmosférico e importância do mesmo para a manutenção da vida,
reações de combustão, etc.

2. Produção dos gases causadores da chuva ácida a partir da queima do enxofre, que emite uma
linda chama azul: discussão do que é a chuva ácida, onde e quando ela ocorre, prejuízos
decorrentes dessa chuva, propriedades dos gases dióxido e trióxido de enxofre, como
polaridade e tipos de reações.

3. Vulcão químico produzido pela decomposição do dicromato de amônio, com lindo efeito
visual, onde um sal laranja produz um óxido verde: oportunidade de apresentar aos alunos
sais coloridos, reações de oxirredução e a produção de um óxido verde e seu caráter ácido-
base.

4. Bomba de hidrogênio: produção de gás hidrogênio a partir da reação do ferro com o ácido
sulfúrico, a 20%. Discute-se nesse experimento a reação de deslocamento e de oxirredução,
a reatividade dos metais, as propriedades do gás hidrogênio, suas limitações de uso como
combustível, etc.

5. Varinha mágica: discute-se reação de oxirredução, energia de ativação, velocidade da
reação, propriedades das substâncias envolvidas.
Selecionou-se também algumas músicas que comporão o show, pois a música é atrativa para

boa parte dos jovens, o que contribui para manter a atenção do público. No experimento da Chuva 
Ácida, a música utilizada será “Stay the Night”, do cantor e DJ Zedd. A parte que tocará durante a 
peça é parte mais agitada da música, cujo toque dá uma ideia de diferentes luzes em alternância, o 
que vai ao perfeito encontro do ápice do experimento, quando há produção de luzes intensas através 
dos reagentes utilizados.  

No experimento “Fogo com maisena”, a música utilizada será “Irresistible” da banda Fall Out 
Boy. O trecho da música que estará na peça corresponde à parte na qual o vocalista atinge a sua nota 
mais alta, o que coincide com o ponto mais alto do experimento que é quando o ator, de fato, cospe 
a maisena, potencializando, assim, o fogo. Esse fator contribui para elevar o entusiasmo do público. 

No experimento “Vulcão Químico”, a música tocada será “Roar” da cantora Katy Perry. O 
refrão da música, quando a cantora pronuncia o título da música com maior intensidade, será a parte 
utilizada pois condiz com a “explosão” do Dicromato de Amônio, o que gera a impressão de erupção 
do vulcão. 

No experimento “Varinha Mágica” a música usada será um cover da abertura da série Game 
of Thrones, feito pelo grupo “Pisces Rising”. A música foi escolhida porque remete a um clima de 
guerra que está prestes a ser iniciada, na peça. Além disso, sugere uma sequência, assim como se 
realizará no espetáculo, quando os atores, um após o outro “acemdem” suas varinhas. 

Enfim, o show preparado reúne Química, Arte e muita criatividade. Espera-se com as 
apresentações do “Show da Química”, contribuir para a divulgação da Química, para a promoção de 
uma aprendizagem significativa de conceitos fundamentais, e aproximar alunos e professores desta 
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ciência, desmistificando a ideia de que é complicado trabalhar com o aspecto experimental da química 
na educação básica. Pretende-se realizar um trabalho de divulgação do “Show da Química” e fazer 
agendamentos com escolas públicas da cidade de Mossoró, a fim de possibilitar a divulgação da 
ciência Química e levando conhecimento aos alunos. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o presente momento o desenvolvimento da pesquisa tem sido muito prazeroso, o contato 
com os fundamentos teóricos, com a possibilidade de pensar um ensino contextualizado e de construir 
o nosso próprio material de ensino. Tem sido bastante significativo ver o crescimento e interesse dos
alunos bolsistas, que se empolgam a cada novo aprendizado e em perceber como se podem mobilizar
conhecimentos para tornar o ensino-aprendizagem mais atrativo e próximo da realidade.
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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 
- FISPQ

 

RESUMO 

RESUMO 

Esse trabalho deu início com o desenvolvimento 
de FISPQ para os reagentes, utilizados nos 
laboratórios de química do IFRN/NC, para 
manter os usuários informados dos perigos, 
assim como as medidas em caso de acidente. Em 
seguida, um questionário foi aplicado aos 
discentes na área de química para avaliar a 

importância das fichas, o conhecimento sobre 
elas, como elas ajudam em caso de acidente e se 
são realmente necessárias no cotidiano de quem 
manuseia produtos químicos.  Assim, percebeu-
se a falta de conhecimento dos alunos sobre essa 
ficha, sendo necessária a utilização das mesmas.

ABSTRACT 

This work began with the development of MSDS 
for reagents used in the IFRN / NC chemistry 
laboratories to keep users informed of hazards as 
well as measures in the event of an accident. 
Next, a questionnaire was applied to chemistry 
students to assess the importance of the chips, 

their knowledge of them, how they help in the 
event of an accident, and whether they are really 
necessary in the daily life of those who handle 
chemicals. Thus, the lack of knowledge of the 
students on this record was noticed, being 
necessary the use of the same.

1 INTRODUÇÃO 

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) é um documento que 
contém informações sobre misturas e substâncias químicas que possui informações essenciais sobre 
os riscos inerentes aos produtos. Como se trata de um documento com informações técnicas, os 
leitores (profissionais técnicos) podem utilizar seu conteúdo e desenvolver avaliações de risco que 
permite a aplicação de um programa ativo de segurança, saúde e meio ambiente, incluindo 
treinamentos aos usuários dos produtos [1]. Fica facilmente perceptível ao leitor atento que a FISPQ 
nada mais é do que uma ferramenta moderna (e que se atualiza a cada dia) para aumentar a segurança 
no trato humano com agentes químicos diversos [2]. 

Esse trabalho, realizado nos laboratórios de química do IFRN Campus Nova Cruz, iniciou 
através da percepção de muitos usuários não terem noção de quais procedimentos de segurança usar 
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ao manipular algum reagente ou quais medidas tomar diante de possíveis acidentes. Assim, o autor, 
durante seu estágio no laboratório, desenvolveu as FISPQ, de acordo com a necessidade local. 
Posteriormente, foi vista a necessidade de avaliação dos mesmos antes da aplicação. Assim, foi 
elaborado um questionário, que foi aplicado aos discentes dos Cursos Técnico de Química do Campus 
Nova Cruz, nas modalidades Integrado e Subsequente, e Tecnólogo em Processos Químicos, para 
observar se os mesmos, que realizam a maioria das pesquisas nos demais laboratórios estão cientes 
sobre conhecimento dos perigos proporcionados pelos reagentes, se conheciam essas fichas, como 
elas ajudariam em caso de acidente e se são realmente necessárias. O questionário também foi 
aplicado de modo para conter informações se o trabalho desenvolvido que teve como intuito 
beneficiar o campus e se o objetivo do trabalho foi alcançado. 

2 METODOLOGIA 

Os métodos aplicados nesse trabalho foram o desenvolvimento das FIPQS e logo em seguida 
aplicado o questionário com os discentes do campus para avaliação das mesmas.  

2.1. DESENVOLVIMENTO DAS FISPQ 

 No desenvolvimento das FISPQ foram empregados os seguintes métodos: 

• Listagem dos reagentes (onde os reagentes foram contados e divididos nas subclasses);

• Elaboração do modelo FISPQ-IFRN (foi desenvolvida um modelo padrão para todas as
FISPQ elaboradas e com identificação do Instituto); 

• Pontos abordados no modelo (nessa etapa foi adicionado os principais pontos que deve
conter em uma FISPQ, sendo eles: vazamento, poluição, medidas de primeiros socorros, composição, 
proteção individual, propriedades físico-químicas, estabilidade, reatividade, observações).; 

• Coleta de dados de cada reagente (onde foi coletado os dados de cada reagente utilizado nos
laboratórios de química do IFRN Campus Nova Cruz para o desenvolvimento da sua FISPQ); 

• Elaboração das FISPQ (essa é a etapa final, onde foi desenvolvida as FISPQ dos reagentes
do campus). 

 As FISPQ foram desenvolvidas de acordo com a demanda de reagentes do Instituto, isso 
implica em dizer que os métodos aplicados foram simples e os únicos dado estatístico quantitativo 
coletado foi à quantidade de reagentes existente do Campus. 

2.2. PERGUNTAS APLICADAS NO QUESTIONÁRIO 

Foram aplicadas 5 (cinco) perguntas para analisar se o trabalho desenvolvido atingiu seu 
objetivo de trazer benefícios para o campus e melhorar a segurança dos manipuladores de reagentes. 
As perguntas foram as seguintes: 

1. Você já conhecia o que é FISPQ?

2. Já teve algum contato com alguma FISPQ?

3. Sabe utilizar essas fichas?

4. Acha que é importante o desenvolvimento das FISPQ dos reagentes do campus?

5. Qual benefício elas trazem para o instituto?
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O questionário foi desenvolvido e aplicado com os discentes do campus Nova Cruz. 
Analisando as respostas do questionário, foi verificado que a cada 10 pessoas, apenas 4 já conheciam 
a existências dessas fichas e que nenhum deles teve algum contato com alguma.  

Essa pesquisa mostrou que, o trabalho realizado anteriormente, o desenvolvimento das FISPQ 
dos reagentes, é de extrema importância tanto para instituição, principalmente para os alunos que 
manipulam essas substâncias no laboratório. Com isso, percebemos que a aplicação das FISPQ nos 
laboratórios de química irá trazer muito conhecimento e precaução para os usuários. O 
desenvolvimento do trabalho foi aprovado pelos alunos, pois além de suprir uma necessidade do 
campus, terá vários benefícios para instituição e servirá de orientação para os alunos, principalmente 
para os ingressantes no campus que irão manusear reagentes durante aulas práticas e pesquisas. De 
modo geral, a aplicação das FIPQS irá trazer mais segurança, organização, manipulação, redução de 
acidentes e também um conhecimento prévio sobre os reagentes. O modelo criado tem como objetivo 
algo prático e rápido para caso necessário aplicar medidas de primeiros socorros, assim como mostra 
na “figura 1”.  

Figura 1 – Ficha de informações de produtos químicos IFRN - NC. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do questionário serviu para mostrar que o trabalho desenvolvido com as fichas é 
algo que vai suprir algumas necessidades dos laboratórios de química do campus. Portanto, ao aplicar 
e expor as FIPQS nos laboratórios de química do IFRN Campus Nova Cruz, haverá uma grande 
melhoria nas atividades cotidianas do local, de modo que trazer mais segurança para os alunos na 
hora de manipular os reagentes e na eficácia para aplicar medidas de primeiros socorros, caso ocorra 
algum acidente. 
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APLICAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS ARGILO-POLIMÉRICOS DE 

FIBRA DE COCO VERDE NO TRATAMENTO DE ÁGUAS 

LIMA, H. D. G.1; SILVA, F. H. C.2 e SANTOS, L. C.3
1,2,3 IFRN – Campus Natal Zona Norte 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO
A problemática da disponibilidade de água 

potável para os mais diversos usos deve ser uma 

preocupação constante e de grande interesse 

estratégico. Para o uso da água, dependo do fim 

a que se destina, é necessário tratamento para 

remoção de excesso de sais, hidrocarbonetos, 

nitratos e metais tóxicos. Este projeto propõe a 

criação de um sistema para o tratamento da água 

com a utilização de pastilhas filtrantes, 

produzidas com nanocompósitos argilo-

poliméricos à base de fibra de coco e argilas 

alteradas da família dos filossilicatos para a 

remoção destes resíduos. 

ABSTRACT 

The problem of the availability of drinking water 

for the most diverse uses must be a constant 

concern and of great strategic interest. For water 

use, depending on its intended purpose, treatment 

is required to remove excess salts, hydrocarbons, 

nitrates and toxic metals. This project proposes 

the creation of a system for the treatment of water 

with the use of filtering pads, produced with 

argilo-polymeric nanocomposites based on 

coconut fiber and altered clays of the 

phyllosilicate family for the removal of these 

residues. 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de fibras obtidas no beneficiamento da casca do coco verde na confecção de 

elemento argilo-polimérico filtrante para o tratamento de águas, reduz a quantidade de resíduos, 

amplia a capacidade local produtiva e gera oportunidades de formação de novos nichos de mercado 

destinados ao consumidor de água potável, produtores agrícolas e indústrias. Estas últimas consomem 

grandes volumes de água nos diversos processos e geram efluentes que devem ser tratados para 

possível reuso ou descarte adequado. A redução de custos a partir do tratamento e reuso da água pode 

PALAVRAS-CHAVE:  Água Potável, Hidrocarbonetos, Pastilhas Filtrantes, Fibra de Coco, Argila. 

KEYWORDS:  Drinking Water, Hydrocarbons, Filtering Pads, Coconut fiber, Clay. 
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chegar a 10% em determinados segmentos. O produto inovador proposto neste plano apresenta como 

diferenciais competitivos o baixo custo, o apelo ambiental e a efetividade de sua aplicação, 

possibilitando a construção de vantagens de longo-prazo, atração de investidores e formação de uma 

consciência ambiental voltada à sustentabilidade. É importante destacar que este produto entra como 

uma força competitiva quando emerge em substituição aos tradicionalmente disponíveis no mercado. 

2 METODOLOGIA 

Primeiramente é feita a lavagem das fibras de coco verde por imersão destas em água, 

submetendo-as ao tratamento de ultrassom com agitação, posteriormente, as fibras são submetidas a 

refluxo com sistema solvente hexano–etanol em 1:1 em extrator Sohxlet, logo após a secagem do 

material é realizada em estufa a 50ºC para posterior submissão a refluxo com água em extrator Sohxlet 

com rastreamento da condutividade elétrica do extrato obtido, por fim faz-se a secagem das amostras. 

Num segundo momento é feito o processo de purificação das fibras de coco verde, no qual é feita 

remoção de gordura com a dissolução das amostras em ácido clorídrico (HCL) logo após tem-se a 

lavagem dos resíduos com água quente e coloca-o para secar com uso do benzeno. Como terceiro 

momento é realizada a remoção da proteína através da dissolução das amostras em ácido sulfúrico 

(H2SO4) concentrado, seguido da oxidação com produção de sulfato de amônio, este  produto obtido 

é tratado com hidróxido de sódio (NaOH), com solução de hidróxido de amônio (NH4OH) e titulado 

com HCl para posterior extração do amido das amostras com álcool etílico C2H5OH a 10%, por fim, 

é realizada a filtragem da solução e dissolução do resíduo contendo amido em HCl. A eliminação da 

holocelulose inicia pela adição de água destilada, e solução de CH3COOH e NaCl nas amostras. 

Imersão da solução em banho de água sob aquecimento. Adição de CH3COOH e NaCl duas vezes 

por hora. Ao final, resfriamento. Filtragem e lavagem com acetona, etanol e água. Secagem e pesagem 

(PEREIRA, 2012; BLEDZKI et al., 2010; ROSA, 2010; MIAO, 2013; CARVALHO, 2009; 

SANTIAGO, 2006; SOUSA. 2007). No tocante a  purificação das argilas o processo na bentonita 

consiste, primeiramente, da sedimentação seletiva, seguindo a Lei de Stokes, com vistas a obter a 

fração sobrenadante contendo os argilominerais desejados (MARTINS, 2007). Faz-se necessária, em 

seguida, a remoção de matéria orgânica indesejada, segundo o método do peróxido de hidrogênio 

(ZANINI, 2008) já para a vermiculita, o processo de purificação consta, inicialmente, da lavagem e 

posterior eliminação da matéria orgânica por peróxido de hidrogênio (ALVES, 2009). Por 

conseguinte o processo de Ativação/modificação das argilas a vermiculita poderá passar por 

processos de expansão a temperaturas de 800°C e 900°C (EBA, 2014; MARCOS, 2014). A bentonita 

passará por tratamentos ácidos, utilizando soluções de HCl a 6 mol/L (BERTELLA, 2010) e H2SO4 

a 6 e 8 mol/L (MORALES-CARRERA, 2009). Já a vermiculita será submetida a ativações ácidas, 

utilizando HCl 1 mol/L (QUARTARONE et al., 2012) e HNO3 a 1, 2, 3 ou 4 mol/L e ativação básica, 

por NaOH a 1 mol/L (QUARTARONE et al., 2012). Outros tratamentos da bentonita correspondem 

à pilarização, com a intercalação e fixação, no espaço interlamelar, do íon de Keggin (MORALES-

CARRERA, 2009; EBA, 2014); e à organofilização (bentonita e vermicuita) muito importante para 

o uso em nanocompósitos, cujos métodos se utilizam dos sais Dodigem, Genamin, Praepagem,

Cetremide (MARTINS, 2007; BARBOSA, 2006; ZANINI, 2008) e cloreto de benzalcônio, além de

quitosana (SILVA, 2013) e cera de carnaúba (BORBA, 2013), este também aplicável à vermiculita

(CONNEPI, 2007).O processo de obtenção de nanocompósitos é feito após purificação e tratamento

da matéria-prima, dispersão de misturas argilo-poliméricos em solvente adequado, seguida de forte

agitação, drenagem, secagem e prensagem do material para a obtenção de pastilhas, posteriormente

caracterizadas em DRX e análises térmicas, seguidas de testes de porosidade, área superficial e testes

mecânicos (PEREIRA, 2012; ROSA, 2010; PASSOS, 2005; CASTILHOS2011). Os testes de

adsorção/tratamento de amostras de água contendo diferentes poluentes é feito através do uso do

suporte filtrante em vidro. As amostras de água serão bombeadas em sistema de fluxo contínuo com
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o auxílio de uma bomba dosadora, permitindo contato e escoamento através das pastilhas filtrantes

obtidas, com realização de monitoramento do teor de íons metálicos (Ca2+, Mg2+, Fe2+, Cd2+,

Cu2+, Pb2+ e Hg2+) nitrato (NO3-) e hidrocarbonetos (ALEXANDRE, 2000; CHOUDALAKIS,

2009; MORGADO, 2009; SILVA, 2013; RUIZ-HITZKY, 2013; PALUSZKIEWICZ, 2011; PAIVA

et al., 2008; GIANNAKAS, 2014; MIGNONI, 2008; ALMEIDA, 2009).

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado se esperava facilitar a obtenção de água potável dentro de padrões físico-

químicos estabelecidos na legislação a partir de fontes diversas, permitindo a despoluição de 

mananciais e facilitando o acesso da população à água de melhor qualidade. Indústrias que já estão 

focadas no reuso para redução de custos e melhor aproveitamento da água, também serão beneficiadas 

por processo de baixo custo e fácil operação. O sistema proposto servirá também como estímulo para 

que outras empresas avaliem de forma mais positiva a necessidade e os benefícios da reutilização da 

água. O aproveitamento das cascas de coco verde atenuará o impacto ambiental, com possibilidade 

de expansão de negócios na região nordeste, geração de emprego e renda e inclusão social. Foram 

obtidos elementos filtrantes, na forma de pastilhas, com o material produzido. Os testes foram feitos 

em coluna de fluxo contínuo foram satisfatórios. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário entender que este estudo permanece em frequente atualização, visto que, os 

processos desenvolvidos podem apresentar diferentes tipos de filtros que podem ser utilizados nos 

processos industriais e para sociedade como um todo, deve-se salientar que a continuidade do projeto 

pode agregar novos conhecimentos e rumos dando a esta pesquisa notoriedade e relevância para 

estudos futuros. 
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QUÍMICA COMPUTACIONAL E SUA CONTRIBUIÇÃO NO ENSINO DE 
QUÍMICA: UM ESTUDO EM ANDAMENTO 

ALBUQUERQUE, A. F. A.1; SILVA, D. M. C.2 e CRUZ, J. J.3 

1,2 IFRN – Campus Nova Cruz; 3 IFRN – Campus Caicó 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A utilização de simulações 
computacionais é uma das formas de aperfeiçoar 
o entendimento dos estudantes nos fenômenos
químicos, utilizando práticas computacionais,
aluno poderá observar e interagir estas situações
difíceis ou até mesmo impossíveis de serem
simuladas em laboratório. Nosso trabalho tem

como objetivo, descrever a Química 
Computacional e analisar sua contribuição ao 
ensino de Química no IFRN – Campus Nova 
Cruz. Portanto, estimulamos a utilização destes 
softwares no ensino de química, por ser uma 
ferramenta eficiente como preparação do 
estudante.

ABSTRACT 

The use of computer simulations is one 
of the ways to improve students' understanding of 
chemical phenomena using computational 
practices. Students will be able to observe and 
interact with these difficult or even impossible 
situations in the laboratory. Our work aims to 

describe Computational Chemistry and analyze 
its contribution to the teaching of Chemistry at the 
IFRN - Campus Nova Cruz. Therefore, we 
stimulate the use of these softwares in the 
teaching of chemistry, as it is an efficient tool in 
preparation for the student. 

1 INTRODUÇÃO 

A Real Academia de Ciências da Suécia outorgou o Prêmio Nobel de Química de 1998 aos 
pesquisadores: Walter Kohn, por sua contribuição ao desenvolvimento da Teoria do Funcional de 
Densidade e John A. Pople, por sua contribuição ao desenvolvimento de métodos computacionais em 
química quântica. Com esses desenvolvimentos que foram iniciados a partir da década de 1960, a 
química reafirma-se como uma ciência exata e computável. O desenvolvimento e o posterior uso de 
softwares em sala de aula auxiliam a resolução de problemas químicos, e a versatilidade da química 

PALAVRAS-CHAVE:  Química Computacional, ensino, softwares, estudante, contribuição. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by commas. 
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computacional permite não só sua aplicação no ensino de química como também nas áreas de 
pesquisa e desenvolvimento de laboratórios e indústrias. [1] 

Hoje muitos softwares estão disponíveis na Internet para download totalmente livre, e outros 
podem ser comprados dos seus fabricantes. Pode-se salientar que estas ferramentas, quando 
devidamente aplicadas, além de motivar aprendizagem, colaboram com a adaptação do aluno a uma 
sociedade cada vez mais tecnológica. [1] 

Química computacional, ocasionalmente chamada de modelagem molecular, é uma série de 
técnicas utilizadas na investigação de problemas químicos em um computador. Devido a crescente 
globalização da informação e a necessidade de melhoria na qualidade do ensino, surge o interesse em 
utilizar novas metodologias no processo educacional, de forma a despertar o interesse do aprendiz, e 
dentre as várias metodologias propostas, a utilização do computador como meio de auxílio ao 
aprendizado se destaca como sendo uma das mais promissoras. Deste modo, a utilização de 
simulações computacionais é uma das formas de aperfeiçoar o entendimento dos estudantes nos 
fenômenos químicos, utilizando práticas computacionais de química, aluno poderá observar e 
interagir estas situações difíceis ou até mesmo impossíveis de serem simuladas em laboratório, as 
quais eram muitas vezes apenas abordadas pelo professor no processo de ensino tradicional. [2] 

Fernandes (2011) afirmava que a Química Computacional consta, em última instância, do 
desenvolvimento e utilização de software dedicado à resolução de problemas químicos, bioquímicos, 
tecnológicos e industriais. A sua vastidão leva a que se identifiquem algumas vertentes como a 
Modelação Molecular (ou Simulação Molecular), Quimiometria, Quimioinformática e 
Bioinformática que, embora com notáveis intersecções, sistematizam objetivos e métodos 
específicos. 

O presente trabalho tem como objetivo, descrever a Química Computacional e analisar sua 
contribuição ao ensino de Química no IFRN – Campus Nova Cruz.  

2 DETALHES COMPUTACIONAIS 

No ensino de química, as ferramentas disponíveis possibilitam tanto a demonstração quanto à 
simulação de vários conceitos e podem facilitar o aprendizado por meio de softwares.  

Na Química Analítica, o CHEMLAB é uma ferramenta de demonstração e simulação com a 
qual é possível executar diversos experimentos como titulações, reações de oxirredução e análises 
gravimétricas. Na Química Quântica um dos softwares mais utilizado é o GAUSSIAN que utiliza as 
leis da Mecânica Quântica para prever as energias, estruturas e propriedades e a frequência 
vibracional de sistemas moleculares. O CHEMSKETCH é uma ferramenta avançada de desenho 
químico que fornece às propriedades moleculares, otimização e visualização 3D, capacidade de 
nomear as moléculas, conforme de IUPAC, e ainda possui um grande banco de dados com estruturas 
químicas e materiais de laboratório. O SPARTAN é “Kit” modelo eletrônico que possibilita a 
utilização de modelos moleculares na instrução da química e fornece aos estudantes os métodos 
computacionais para resolução de problemas. ARGUSLAB é uma ferramenta em 3D especializada 
em estruturas moleculares de interesse para a medicina, indústria farmacêutica e química orgânica. 
Na área de espectroscopia uma das alternativas é o HYPERCHEM que além da capacidade para a 
simulação a priori de espectros NMR através de métodos quânticos, contém uma base de dados com 
cerca de 10.000 moléculas, aplicável a macromoléculas assim como moléculas pequenas.  

Para a realização de nossa pesquisa, estamos utilizando a metodologia de Raupp, (2008 p. 14) 
que dizia que ‘’o uso de computadores de fato auxilia o aprendizado de conceitos químicos. Sendo 
assim, uma visita a referenciais teóricos de cognição e aprendizado pode nos auxiliar a compreender 
o que ocorre durante a interação entre estudantes e computadores.’’
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Estamos analisando a competência destes softwares no ensino de química, sendo assim 
esperamos que os resultados sejam positivos e indiquem benefícios na aprendizagem, formando uma 
união entre o aluno e o computador. Nesse intuito, o computador será utilizado como uma ferramenta 
para se obter um conhecimento químico, cujo o estudante seja apto para solucionar eventuais 
situações ou problemas na área de química. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, com base nos resultados esperados, estimulamos a utilização progressista destes 
softwares no ensino de química, não apenas pelo seu efeito no conhecimento de conceitos e 
representações químicas, mas também levando em consideração a eficiência da ferramenta como uma 
preparação do estudante para que o mesmo tenha um futuro profissional promissor onde a química 
computacional se encontre cada vez mais presente. 
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AVALIAÇÃO DO TEOR DE FENÓIS TOTAIS DE PRÓPOLIS VERDE DO 
RN E VERMELHA DE AL 

RESUMO 

A própolis é um produto natural produzido por 

abelhas a partir de vegetais encontrados 

próximos às colmeias. A investigação química 

desse produto se deve pela presença de diversos 

compostos fenólicos em sua composição. Diante 

disso, objetivou-se determinar o teor de fenóis 

totais em extratos etanólicos de duas própolis, 

uma de coloração verde e outra vermelha, 

utilizando o método de Folin-Cicalteau. Os 

resultados obtidos confirmaram a presença de 

fenóis totais nos extratos analisados.

ABSTRACT 

Propolis is a natural product produced by bees 

from plants found near hives. The chemical 

investigation of this product is due to the 

presence of several phenolic compounds in its 

composition. The objective of this study was to 

determine the total phenol content in ethanolic 

extracts of two propolis, one green and one red, 

using the Folin-Cicalteau method. The results 

confirmed the presence of total phenols in the 

analyzed extracts.

1 INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais são usadas no tratamento e cura de diversas doenças desde o início da 

existência humana. No Brasil o uso dessas plantas medicinais ganhou vasta cultura popular através 

das práticas indígenas, que foram trazidas pela cultura de africanos e portugueses (ALVES; SILVA, 

2003). Além das plantas, os produtos apícolas como o mel, geleia real, pólen e própolis têm sido 

usados pela medicina popular desde muitos anos por possuir propriedades benéficas para a saúde 

humana (CARPES, 2008).  

Dentre esses produtos apícolas, a própolis, um produto elaborado pelas abelhas Apis 

mellifera, possui um aspecto resinoso que serve para fechar os espaços vazios da colmeia e proteger 

dos ataques de outros insetos. A composição química desse produto resinoso varia conforme a flora 

ao redor da colmeia, isto é, irá depender da disponibilização geográfica a qual a própolis é 

produzida, dessa forma, sua coloração também será influenciada pela sua origem geográfica, 

podendo variar nas tonalidades de amarelo, verde, marrom e vermelho, mas de modo geral é 

composta por resinas solúveis em etanol, cera, óleos essenciais, aminoácidos, sais minerais, pólen, 

vitaminas e resíduos insolúveis. A investigação desse produto tem ganhado interesse devido 

PALAVRAS-CHAVE: Própolis, extratos etanólicos, compostos fenólicos. 
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apresentar diversas atividades, tais como, antimicrobianas, antioxidantes, citotóxicas, 

hepatoprotetora, antiviral, antiinflamatória e anticargonogênica já comprovadas (SAWAYA, 2006; 

MENDONÇA, 2011). 

Segundo Mendonça (2011) a própolis apresenta mais de 300 constituintes identificados em 

diferentes amostras, exemplos destes constituintes são: flavonoides, ácidos aromáticos, ácidos 

graxos, fenóis, aminoácidos, além de elementos inorgânicos como o cobre, manganês, ferro, cálcio, 

alumínio, vanádio e silício. Com isso, as atividades farmacológicas já comprovadas que a própolis 

possui se deve pela presença dessa diversidade de compostos fenólicos, além do mais, a própolis 

apresenta atividade antimicrobiana independente da sua origem, devido ao efeito bactericida e 

fungicida imprescindível para preservar a vida na colmeia. 

Diante disso, objetivou-se determinar o teor de fenóis totais em extratos etanólicos de duas 

amostras de própolis, uma de coloração verde e outra vermelha, através do método do reagente de 

Folin-Cicalteau utilizando o padrão ácido gálico e medindo a absorbância em 750 nm. 

2 METODOLOGIA 

O procedimento para a avaliação do teor de fenóis totais foi realizado no Instituto Federal de 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Pau dos Ferros. Para o 

desenvolvimento dessa avaliação coletou-se uma amostra de 125g de própolis verde do apiário 

pertencente ao IFRN do campus Pau dos Ferros, e uma amostra de 97,2g de própolis vermelha 

obtida no estado de Alagoas. Após isso, as amostras foram levadas para o Laboratório de Química 

Orgânica e cortadas em pequenos pedaços e imersas em etanol por um período de 7 dias para a 

extração a frio. Após esse período, filtrou-se os extratos e fez-se a evaporação dos solventes em um 

evaporador rotatório sob pressão reduzida a uma temperatura de 75 ºC. Posteriormente, obteve-se 

os extratos etanólicos das própolis, os quais foram pesados para a avaliação de seu rendimento e 

submetidos para a determinação do teor de fenóis. 

A determinação de fenóis totais foi realizado de acordo com o método de Folin-Cicalteau 

(BONOLI et al., 2004). Em que utilizou-se 100mg da amostra e dissolveu-se em metanol, após isso, 

transferiu-se para um balão volumétrico de 100 mL e o volume final foi completado com metanol, 

obtendo assim a solução de 1000ppm da amostra. Na sequência, retirou-se 7,5 mL da solução de 

1000ppm e transferiu-se para um balão volumétrico de 50 mL; esta segunda solução teve o seu 

volume acertado novamente com metanol, obtendo agora a solução de 150ppm da amostra. Em 

seguida, retirou-se uma alíquota de 100 µL desta última solução e adicionou em um tubo de ensaio, 

feito isso, retirou-se 500 µL do reagente de Folin-Ciocalteu e adicionou-se ao tudo de ensaio 

juntamente com 6 mL de água destilada e fez-se agitação em um Vortex por 1 minutos. Passado 

este tempo, preparou-se uma solução Na2CO3 (15%) e adicionou-se 2 mL dessa solução de Na2CO3 

(15%) e adicionou-se à mistura presente no tubo, a qual foi agitada por cerca de 30s. Após isso, a 

mistura foi transferida para um balão de 10 mL e acertado seu volume com água destilada. Após 2 

h, a absorbância das amostras foram medidas no espectrofotômetro UV-Vis no comprimento de 

onda de 750nm utilizando-se cubetas de vidro, tendo como "branco" o metanol e todos os reagentes, 

menos o extrato, a leitura das absorbâncias foram realizadas em triplicatas no Laboratório de 

Análises Físico-Químicas do IFRN campus Pau dos Ferros.  

A quantificação do teor de fenóis totais foi determinado por interpolação da absorbância das 

amostras contra uma curva de calibração construída com padrões de ácido gálico (10 a 350 µg/mL) 

e expressos como mg de EAG (equivalentes de ácido gálico) por g de extrato. 
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Para quantificar o teor dos fenóis totais presentes nas amostras de própolis, realizou-se 

inicialmente uma curva de calibração dos fenóis totais, em que se obteve a equação da reta: y = 

0,09621 + 0,06956x. A curva de calibração apresentou correlação linear R² = 0,98094 que 

representa a linearidade da reta, ou seja, a reta teve uma linearidade de 98%. A curva de calibração 

foi gerada pelo programa Origin 7.0 através dos dados das absorbâncias obtidas com a leitura no 

espectrofotômetro UV-Vis. 

A quantificação dos fenóis foi feita utilizando as absorbâncias, obtidas nas leituras das 

amostras no espectrofotômetro UV-Vis no comprimento de onda 750 nm, pela equação da reta (y = 

0,09621 + 0,06956x) dada pela curva de calibração construída de acordo com o padrão de ácido 

gálico. Através desta equação, pode-se calcular o equivalente em ácido gálico para ambos os 

extratos das própolis (Tabela 1). 

Tabela 1 – Resultados dos equivalentes de ácido gálico (EAG) nas amostras em estudo. 

Extratos etanólicos EAG (Equivalentes de Ácido Gálico) 

Própolis vermelha 2,2423 mg 

Própolis verde 1,9250 mg 

Com os dados obtidos na Tabela 1, nota-se que a maior quantidade de fenóis totais está 

presente nos extratos das própolis, sendo que o extrato da própolis vermelha apresenta uma 

quantidade maior do que o extrato da própolis verde. Diante desses dados, apesar do baixo valor, 

pode-se considerar que são valores significativos, uma vez que, conforme o procedimento, utilizou-

se 100mg da amostra para quantificação, e dentre essa quantidade de massa, 2,2423mg da 

composição do extrato etanólico da própolis vermelha apresenta fenóis totais, já o extrato etanólico 

da própolis verde em cada 100mg de extrato contém 1,9250mg de fenóis.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos resultados obtidos, conclui-se que os extratos etanólicos das própolis verde e 

vermelha apresentam fenóis totais de acordo com a quantificação realizada pela curva de calibração 

do padrão positivo de fenóis, o ácido gálico, confirmando com os dados apresentados na literatura.  
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 
PREPARATÓRIO DE MATEMÁTICA OLÍMPICA NO DESEMPENHO 
ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

CANGUARETAMA/RN 

OLIVEIRA, L. F.1; LIMA, F. N.2 e CHAGAS, M. M.3 

1 IFRN – Campus Canguaretama; 2 IFRN – Campus Canguaretama 3 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências exatas e da terra). 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a 

influência da participação no Curso Preparatório 

de Matemática Olímpica na melhoria do 

desempenho escolar de alunos de escolas 

públicas. A hipótese principal é que o aluno 

participante do projeto-experimento demonstrará 

desempenho escolar superior aos discentes que 

não participarem do projeto, não apenas na 

disciplina de matemática, mas também nas 

demais disciplinas da educação básica, 

corroborando conceitualmente e estatisticamente 

através dos dados coletados e analisados.  

ABSTRACT 

This work aims to analyze the influence of 

participation in the Olympic Mathematics Prep 

Course in improving the school performance of 

public school students. The main hypothesis is 

that the student participating in the experiment-

project will demonstrate superior academic 

performance to students not participating in the 

project, not only in the mathematics discipline, 

but also in the other basic education disciplines, 

corroborating conceptually and statistically 

through the data collected and analyzed. 

1 INTRODUÇÃO 

É notório que a educação tem sido tema de grandes debates não apenas nas escolas, mas 

também na sociedade e em diversas instâncias de discussão. Este debate é fomentado pela relevância 

da educação de qualidade para o desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida dos indivíduos 

em qualquer país, estado ou cidade. Se, por um lado, o impacto de uma educação básica de qualidade 

na sociedade é absolutamente importante, por outro, os indicadores e índices de desempenho dos 

alunos não têm demonstrado serem satisfatórios, em especial quando se trata da educação em escolas 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática, Olimpíadas, Resolução de problemas. 

KEYWORDS: Mathematics, Olympics, Problem Solving. 
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públicas, com pontuais exceções, tais como as instituições federais que apresentam índices de 

excelência em ensino. 

Nesse sentido, ganha espaço no debate a proposição e teste de novas alternativas, 

metodologias e ferramentas que possam fomentar melhorias significativas no processo de ensino 

aprendizagem, passível de implementação nos cenários encontrados nas escolas públicas, com 

relevante influência no desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

Dentre as alternativas que têm sido propostas, é possível apontar a resolução de problemas 

como metodologia de estímulo ao desenvolvimento intelectual dos discentes. Indica ainda a resolução 

de problemas como ponto de partida das atividades matemáticas na sala de aula. Esta é baseada no 

treino de técnicas e métodos que facilitam a aprendizagem e desenvolvem o conhecimento cognitivo 

do indivíduo. Para Brasil (1999), a resolução de problemas é um caminho importante que deve ser 

trabalhado na educação básica e aponta o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, 

explorar, generalizar e propor novos problemas a partir deles, como um dos propósitos do ensino de 

Matemática. 

Sendo assim, a aplicação da metodologia de resolução de problemas, baseado em avaliações 

conceituadas e consagradas tais como da Olímpiada Brasileira de Matemática (OBMEP), na formação 

dos alunos da Educação Básica pode, provavelmente, estimular a melhoria do desempenho escolar 

destes alunos, não apenas em matemática, como já era de se esperar, como também em outras 

disciplinas. 

Assim, a proposta deste trabalho é testar, de modo experimental, se há influência 

estatisticamente significativa do Curso Preparatório de Matemática Olímpica (OBMEP) no 

desempenho dos discentes que participam dele, tomando como grupo de controle o mesmo número 

de alunos que não participam desta atividade. Desse modo, será possível ratificar ou não a influência 

do método trabalhado no desempenho dos alunos, possibilitando, doravante, o aperfeiçoamento e 

adaptação do método para estimular melhorias no processo de ensino aprendizagem da Educação 

Básica, em especial em escolas públicas, grosso modo, desprovidas das condições ideias para o pleno 

desenvolvimento da capacidade intelectual dos alunos. Especialmente em municípios como 

Canguaretama/RN, com baixos índices de desenvolvimento humano. 

2 METODOLOGIA 

O estudo está sendo desenvolvido por meio de uma pesquisa experimental, com enfoque 

analítico em etapas qualitativas e quantitativas. Segundo Appolinário (2009), a pesquisa experimental 

é “[...] como um processo no qual podemos provocar deliberadamente algumas mudanças, enquanto 

observamos os resultados, com a finalidade de aumentar o conhecimento sobre o assunto” 

(APPOLINÁRIO, 2009, p. 63). É de interesse da proposta investigar a eficácia do uso da Metodologia 

de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas (voltados para a Olimpíada 

Brasileira de Matemática para as Escolas Públicas – OBMEP) de alunos do Ensino Médio de uma 

escola estadual de Canguaretama. Segundo Pozo e Echeverría (1998), um objetivo explícito da 

Educação Básica é fazer com o que os alunos consigam resolver problemas, assim como adquirir os 

meios para resolvê-los e, ainda, “considera-se que as habilidades de resolução de problemas e, em 

geral, a perícia, são um efeito da prática. Por conseguinte, a solução de problemas não só pode ser 

treinada mas deve sê-lo através de muita prática” (POZO E ECHEVERRÍA, 1998, p. 31). 

A amostragem será do tipo probabilística, sendo o sujeito escolhido pelo método aleatório 

simples. Para sua implementação, foram selecionados dois grupos de alunos da Escola Estadual 

Guiomar Vasconcelos, localizada no Município de Canguaretama/RN, na seleção do primeiro grupo, 

o que está participando do curso, optou-se por fazer uma espécie de convite, com o propósito de que
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os alunos participantes estarão presente no curso preparatório, por sua própria vontade. Pois, segundo 

Polya (2006) “É triste trabalhar para um fim que não se deseja” (POLYA, 2006, p. 5); o segundo 

sendo selecionado por indicação do professor da instituição em que estamos aplicando a pesquisa, 

feita a seleção de forma aleatória, enquanto grupo de controle. Ou seja, aqueles que não estão 

participando do curso terão seu desempenho acompanhado para fins de comparação de resultados 

entre os participantes e os não participantes do curso.  Em outras palavras, realizamos a seleção inicial 

de no máximo 40 alunos da escola mencionada, dos quais 20 alunos estão participando de um curso 

preparatório para OBMEP 2018 e outros 20 não estão participando do curso, mas, terão seu 

desempenho acompanhado pelo mesmo período. Todos os alunos participantes do curso preparatório 

tiveram um teste que foi aplicado antes do curso, e terão outros que serão aplicados durante e depois 

do curso. 

O delineamento do experimento está sendo realizado por meio de um curso ministrado pelo 

aluno bolsista do curso de Licenciatura em Educação do Campo, sob supervisão dos professores 

participantes do projeto. No que diz respeito ao processo de operacionalização do experimento, foi 

proposto que antes das aulas ministradas houvesse uma preparação com a apresentação dos conteúdos 

aos professores participantes do projeto. Nesta preparação houve ainda a construção de material 

didático que está sendo trabalhado na sala de aula e como atividade de casa para os alunos 

participantes. Além do material didático desenvolvido para o experimento, também está-se utilizando 

o banco de questões da OBMEP, provas e soluções de edições anteriores da OBMEP, apostilas do

Programa de Iniciação Científica – PIC e vídeos do Portal da Matemática. Os alunos se inscreveram

no Portal da Matemática para poderem pesquisar outros materiais didáticos e assistir aos vídeos

propostos. Os assuntos abordados e posteriormente examinados, concernentes à disciplina de

matemática, são: Aritmética, Geometria Plana, Métodos de contagem e Álgebra.

Além disso, cabe pontuar que durante a execução do curso houve momentos de estudos 

individualizado com listas de exercícios, as quais foram apresentadas para os professores 

participantes do projeto para, após sua apresentação, ser direcionadas para os alunos participantes do 

curso. Assim, houve diálogos entre os componentes do projeto e os professores, onde estes mostravam 

o que deveria ser refeito e reorganizado. Esses diálogos foram concretizados uma vez por semana

tentando fazer com que fosse enxergado a postura que dever-se-ia seguir ao longo do curso

preparatório (segunda parte).

Os dados do experimento de pesquisa serão coletados por meio de avaliações periódicas dos 

dois grupos, o estudado (de participantes do curso) e o grupo de controle (não participantes do curso), 

em situações iguais. Os dados serão analisados por meio de estatística descritiva, como também de 

testes de hipóteses realizados por meio do t test para amostras independentes (para comparar se há 

diferenças estatisticamente significativas entre o desempenho dos participantes e dos não 

participantes/grupo de controle), como também dependentes (para comparar se há também diferenças 

significativas entre desempenho inicial e final dos participantes). O enfoque qualitativo será utilizado 

para fins de análise das percepções dos participantes sobre presente trabalho e o impacto dele em seu 

desempenho, por meio da Análise de Conteúdo de Bourdieu. 

A execução da pesquisa se iniciou em maio de 2017 com conclusão estimada para dezembro 

deste mesmo ano. O mês de maio e junho foi dedicado a preparação do material didático e estudo da 

metodologia aplicada, como também discussões sobre o delineamento do experimento entre bolsista 

e professores, assim como os meses de novembro e dezembro de 2017 serão dedicados a coleta dos 

dados final e conclusão das observações e análises realizadas durante todo o projeto de pesquisa. A 

execução do curso preparatório de matemática olímpica começou em julho e terá fim em outubro, 

sendo 6 horas semanais dedicadas ao curso e 9 horas dedicadas as pesquisas envolvendo os conteúdos 

do curso e a metodologia de resolução de problemas, como também ao acompanhamento dos 

discentes participantes e não participantes do experimento.  
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Para darmos início ás possíveis análises, nos baseando na opinião dos participantes sobre a 

importância e contribuição do curso e nas semelhanças e diferenças identificados pelos mesmos com 

relação a abordagem do professor do curso e da escola, após um mês de curso, aplicamos uma 

entrevista com os alunos participantes do curso.

3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados preliminares, analisamos a entrevista que foi feita com os alunos 

participante do curso e, nesse período, viu-se uma diminuição na quantidade de alunos. O 

motivo dado pelos mesmos para a desistência é que não conseguiam conciliar os horários 

pessoais com os do curso. Disseram que é muito cansativo estudar dois turnos. Devido essa 

evasão, e com base na entrevista feita com os alunos que continuam participando do curso 

preparatório, os alunos disseram mais empenhados em estudar devido a quantidade de pessoas 

presentes na sala de aula que é em média de 7 alunos. 

As aulas do curso preparatório para matemática olímpica estão sendo baseadas na metodologia 

de resolução de problemas e, quando tratamos de uma abordagem metodológica, sabemos que não é 

fácil caminhar sempre de forma a obter ótimos resultados. Mesmo assim, os alunos, além de 

conseguirem perceber uma diferença entre a forma de ensinar dos professores do curso e da escola, 

consideram que a forma construída pelo professor do curso é mais detalhada, mais perceptível. Porém, 

não é a forma que o conteúdo é passado para o aluno que dar-se essa característica de mais detalhado 

para o ensino abordado no curso, mas sim é como cada conteúdo é abordado. Partindo de um 

problema dar-se-á o conteúdo, que nas aulas o professor usa o termo “ferramenta” para resolução, tal 

como é na resolução de problemas. Então, observamos que quando se parte de uma situação-

problema, pode-se, além de conseguir resolver os problemas, adquirir ferramentas para resolver 

problemas semelhantes. 

Percebemos nas respostas dos alunos também, que o curso preparatório, bem como a 

metodologia abordada, está contribuindo para uma melhor compreensão dos conteúdos não apenas 

de matemática, mas também de outras disciplinas, como havíamos objetivado. 

Após a conclusão do curso preparatório para matemática olímpica bem como as análises que 

serão efetuadas, espera-se como resultados a produção de relatórios de pesquisa, artigos para 

publicação em periódicos e/ou anais de eventos científicos relevantes para a área de pesquisa; 

melhoria no desempenho acadêmico do aluno bolsista do projeto e dos alunos participantes do curso; 

oferecimento de subsídios para o desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas de ensino 

com acentuada capacidade de impacto no desempenho escolar de discentes de escolas públicas. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os primeiros resultados da pesquisa, obtidos através das respostas dadas pelos alunos – 

participantes do curso – a um questionário elaborado pelos pesquisadores, a contribuição do curso 

para a matemática e para outras disciplinas está sendo relevante, o que poderá nos dar subsídios para 

a pesquisa em etapas posteriores. Além disso, as análises feitas permitiram que tivéssemos bases para 

a possível confirmação dos resultados positivos que o uso do método de ensino resolução de 

problemas pode propiciar.
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Área Temática: Matemática

RESUMO 

Este trabalho é resultado da prática pedagógica 

realizada no projeto integrador II, feita com a 

turma do curso de Edificações do IFRN  Campus 

Mossoró, fazendo uma interdisciplinaridade da 

Matemática com  a Didática, com o objetivo de 

estudar função do 1º grau. Foi realizada uma aula 

expositiva, e utilizado um jogo para verificar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos. Ao final 

da experiência formativa revelou-se a 

importância da utilização de jogos no ensino da 

Matemática.  

PALAVRAS-CHAVE:  Função do 1º Grau, Crescimento e Decrescimento e Gráfico. 

ABSTRACT 

This work is a result of the pedagogical practice 

carried out in the integrative project II, made with 

the class of the Building course of the IFRN 

Campus Mossoró, making an interdisciplinary of 

Mathematics and Didactics, with the objective of 

studying 1st grade function. , and used a game to 

verify the knowledge acquired by students. At 

the end of the training experience revealed the 

importance of using games in teaching 

mathematics.  

KEYWORDS:  Function of 1st Degree, Growth and Decrease and Graph. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cada dia no ensino de Matemática é possível perceber o descontentamento dos alunos em 

relação às especificidades que esta traz consigo, sobretudo quando os conteúdos trabalhados não 

fomentam a vontade para o estudo e não trazem alguma relação com a realidade e a vivência do aluno. 

Segundo Grando e Marasini (2013) “Atualmente, para muitos estudantes da educação básica, a 

matemática reveste-se de uma imagem de disciplina complexa, ao mesmo tempo em que compõe um 

conjunto de conhecimentos essenciais para o ser humano”. O ensino de funções não é diferente, os 

alunos na maioria das vezes não aprendem os conceitos essenciais que embargam o conteúdo e daí 

ocorrem os conhecidos “traumas de compreensão” achando que tudo na matemática é difícil e 

impossível de solução, limitando-se somente em fixar o uso de fórmulas para resolver os problemas 

que são lançados. O jogo caminhando com as funções tem por finalidade resgatar e potencializar os 

conhecimentos abordados em sala de aula e assim perceber como os alunos desenvolvem estratégias 

para superar os possíveis entraves no processo de ensino-aprendizagem. A partir das análises dos 

erros dos alunos visto em rascunhos percebe-se a especificidade dos conteúdos e o quanto é 

fundamental no ensino da Matemática se criar novos hábitos de aprendizagem que superem as 

metodologias tradicionais.  

2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma aula expositiva com a turma do 2° ano do curso de edificações do IFRN e 

utilizado o jogo caminhando com as funções para verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

O jogo foi produzido pelas referidas alunas e abordado numa perspectiva crítico-reflexiva no intuito 

de promover o lúdico para o ensino da matemática. O estudo está baseado em uma abordagem de 

investigação qualitativa, referenciada na observação e participação. Assim, adotamos como 

procedimentos metodológicos a realização de leituras teóricas, observação em sala, leitura de 

registros, e outros mecanismos de geração de dados. Como aportes teóricos, ressaltamos as 

contribuições de diferentes pesquisadores, dentre os quais: BRASIL (1997); GRANDO e MARASINI 

(2013); PEREZ (2004), SILVA (2010).  

Primeiramente, foi feita uma observação na turma afim de escolher o conteúdo que ia ser 

abordado durante a prática, sabendo que para muitos estudantes da educação básica, a matemática 

reveste-se de uma imagem de disciplina complexa e difícil, ao mesmo tempo em que compõe um 

conjunto de conhecimentos essenciais para o ser humano. O conteúdo escolhido  não é diferente, os 

alunos na maioria das vezes não aprendem os conceitos essenciais que embargam o conteúdo e daí 

ocorrem os conhecidos “traumas de compreensão” achando que tudo na matemática é difícil e 

impossível de solução, limitando-se somente em fixar o uso de fórmulas para resolver os problemas 

que são lançados e que na maioria das vezes os alunos não sabem nem para que serve tais fórmulas 

e nem onde aplica-las, fazendo com que cada vez mais a matemática seja vista como uma 

dascomponentes curriculares mais complicada e de difícil compreensão. Com isso, definimos o 
tema “ função do 1° grau e decidimos adotar  o jogo caminhando com as funções que tem por 
finalidade resgatar e potencializar os conhecimentos abordados em sala de aula e assim perceber 
como os alunos desenvolvem estratégias para superar os possíveis entraves no processo de ensino-
aprendizagem, além de proporcionar uma oportunidade de socializar os alunos, buscar a 
cooperação mútua, a participação em equipe na busca incessante de elucidar o problema proposto, o 
jogo incite o aluno a buscar o resultado, e isso se torna interessante e desafiador.

XIII CONGIC | III SECITEX 343



3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir das análises dos erros dos alunos visto em rascunhos percebe-se a especificidade dos 

conteúdos e o quanto é fundamental no ensino da Matemática de se criar novos hábitos 

de aprendizagem que superem as metodologias tradicionais, tornando a prática de ensino mais 

dinâmica e atrativa e ao mesmo tempo possibilitando aos alunos um novo mecanismo de 

aprendizagem significativa, para que assim eles possam estar engajados em aprender e 

perceber que estudar matemática pode ser divertido, além de ser muito importante, tendo em vista 

que, a matemática está por toda a parte. O jogo foi abordado numa perspectiva crítico-reflexiva 

no intuito de promover o lúdico para o ensino da matemática. Ao final da aula apresentada foi 

possível verificar que os alunos conseguiram atingir os objetivos previstos, o resultado foi muito 

satisfatório, eles também puderam perceber a função do 1º grau em nosso dia a dia e a 

verificação exitosa das aprendizagens, por intermédio do jogo caminhando com as funções, 

que oportunizou aos alunos um momento de descontração e ao mesmo tempo de muito 

aprendizado.   .   A área da matemática  vem trazendo uma necessidade de se usar recursos para 

que as aulas possam ser mais dinamizadas, para isso surge a necessidade de se usar métodos que 

prendam a atenção do aluno, onde ele possa aprender de uma forma divertida, pois vemos que a 

área que os alunos tem mais dificuldades é a matemática, eles trazem consigo um medo que já 

vem de muitos anos, muitos escutam que é uma disciplina difícil e ficam com medo, quando o 

professor da aula e eles não conseguem aprender ficam com receio, mas muitos não aprendem 

porque não gostam, o jogo é algo que todo mundo gosta, então utilizar um jogo em um determinado 

conteúdo causa a curiosidade do aluno, ele consegue aprender mais o assunto e passa a gostar do 

mesmo. 

XIII CONGIC | III SECITEX 344



4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as observações da prática docente, depreendemos que é possível utilizar a função do 1º 

grau em várias situações do nosso cotidiano, e isso proporcionou aos alunos um grande 

enriquecimento matemático. Ao final da experiência formativa, foi possível também verificar a 

importância da utilização de jogos na aula de Matemática e o quanto é fundamental no ensino desta 

disciplina se criar novos hábitos de aprendizagem que superem as metodologias tradicionais, pois a 

área educacional vem enfrentando dificuldades no processo de aprendizagem em relação a maneira 

de como o conteúdo é abordado na sala de aula, trazer novas metodologias oferece a oportunidade de 

tornar a aula mais significativa e divertida ao mesmo tempo.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O projeto de pesquisa, vincula a Acessibilidade e 
a Matemática. Temos o objetivo de analisar 
como se configura acessibilidade arquitetônica 
no IFRN - Campus São Paulo do Potengi. A 
partir desse estudo, esperamos que nossa 
pesquisa contribua para um maior acesso        

 ao estabelecimento, beneficiando todos que 
tenham mobilidade reduzida e as pessoas com 
deficiência. Além disso, aprimorar nossa 
formação como técnicos em Edificações. A 
metodologia utilizada será qualitativa e 
quantitativa.  

ABSTRACT 

The research project links Accessibility and 
Mathematics. We aim to analyze how 
architectural accessibility is configured in 
the IFRN - Campus São Paulo do Potengi. 
From this study, we hope that our research 
will contribute to greater access to the 
facility, 

benefiting everyone with reduced mobility 
and people with disabilities. Also, to improve 
our training as technicians in Buildings. The 
methodology is approached qualitatively and 
quantitatively. 

1 INTRODUÇÃO 

Ao consultar dicionários, encontramos como significados para o termo acessibilidade, 
aqueles que se referem a qualidade do que é acessível, aquilo que é tangível e tem acesso fácil. E 
também observamos na Constituição Brasileira de 1988 no Art. 5º, que “todos são iguais perante a lei, 
garantindo-se aos brasileiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade, Matemática, Edificações, Pessoa com deficiência, Mobilidade 
reduzida.

KEYWORDS: Accessibility, Mathematics, Buildings, Disabled person, Reduced mobility.

ACESSIBILIDADE E A MATEMÁTICA: UM OLHAR PARA A 
INCLUSÃO SOCIAL
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propriedade”. Visto isso, para a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146, de 6 de julho de 2015), considera-se acessibilidade a:   

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Portanto, todo indivíduo tem direitos assegurados que devem ser respeitados, em alguns 
casos, esses direitos são limitados por barreiras arquitetônicas1. Essas barreiras estão associadas 
a escadas (degraus inadequados, corrimão sem sinalização, largura inadequada, entre outros), 
elevadores e portas muito estreitas, falta de piso tátil, rampas com uma inclinação que impedem 
o acesso etc. Embora no instituto, não tenha nenhum aluno com deficiência, desenvolvemos esse
projeto com objetivo de analisar como se configura acessibilidade arquitetônica do Campus.
Com isso tivemos maior interesse em estudar a acessibilidade e a matemática existente por trás
dos parâmetros exigidos, por exemplo, para calcular a inclinação de uma rampa adequada.

   A relevante pesquisa configura, uma vez que ajudará a verificar e conscientizar o 
estabelecimento quanto ao tema, mas também poderá servir para outras escolas se tornarem 
acessíveis a todos, pois os dados encontrados no projeto poderão ser repassados para comunidade 
que compõe a escola, podendo assim tomar medidas para se adequar de acordo com a ABNT 
NBR 9050-2015 (Norma acessibilidade gratuita).  

  Os benefícios que nosso projeto deverá trazer são: uma escola mais inclusiva, isto é, 
dando fácil acesso a todos que desejem se qualificar, seja ele ou não pessoa com deficiência. 
Também se beneficia no aspecto de quebra de exclusões sociais geradas muitas vezes pelo 
preconceito a adversidade humana.  

Ao realizarmos essa pesquisa tivemos como objetivo geral analisar como se configura a 
acessibilidade arquitetônica no IFRN Campus SPP. A partir do objetivo geral delimitamos os 
específicos que são:   

 Verificar os locais de acesso (rampas, banheiros, espelhos de escada,
sinalização e outros) do Campus SPP;

 Utilizar as fórmulas matemáticas contida na norma da ABNT NBR 9050 –
2015;

 Comparar o projeto arquitetônico da instituição com os resultados
preliminares;

 Proporcionar ao instituto dados relevantes da nossa pesquisa.

1 Barreiras arquitetônicas, são todas as limitações que as pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida se deparam no seu dia-a-dia e que os impedem de realizar o mais básico direito 
de qualquer cidadão: ir e vir. 
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   Uma das grandes dificuldades de antemão foi de ao analisar, desmistificar que pelo fato de uma 
escola ter rampa ela já é acessível, pois primeiro devemos levar em consideração a inclinação a 
qual deve ser inferior a 5% de acordo com a ABNT 9050 - 2015.    

Uma das fórmulas matemáticas que aparecem na ABNT NBR 9050 – 2015 está a de 
Blondel2, que é utilizada para cálculo de escadas.  Assim, com desses estudos originou-se a 
fórmula de Blondel.  

63cm ≤ 2E + P ≤ 65cm 

 E = espelhos;
 P= Piso;
 63cm e 65cm refere-se à média das passadas das pessoas.

Ao utilizar a fórmula de Blondel deve-se tomar um cuidado importante que é atender as normas de 
segurança da ABNT NBR 9050, Acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos.  

2 METODOLOGIA 

Primeiro estabelecemos que a nossa pesquisa seria exploratória, e as fontes foram/serão 
primárias3 e secundárias4. O nosso projeto trata de abordagem qualitativa e quantitativa.  Para 
tanto, faremos entrevistas, simulações, observações e coleta de dados. Logo delimitamos os 
instrumentos de registo que foram fotografia, gravação por áudio e/ou vídeo. Para simulação, 
contamos com uma aluna que no momento estava com mobilidade reduzida temporária e, por fim, 
a entrevista com os servidores terceirizados. Para coleta de dados faremos as devidas verificações 
e compararemos com os estabelecidos em norma apropriada.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados esperados, almejamos que o desenvolvimento da pesquisa contribua para 
que possamos concluir que, com as aplicações e teorias exploradas e realizadas pelo nosso grupo, 
algumas famílias da região Potengi sejam favorecidas de forma justa, na área na qual se insere o 
estudo, bem como para melhoria ao âmbito social da cidade, criando assim uma maior 
credibilidade a escola em relação a população e também  para nossa formação como futuros 
técnicos em Edificações, cientistas  e pesquisadores.   

Abaixo segue algumas imagens preliminares da pesquisa: 

2 Nicolas-François Blondel, mais conhecido como François Blondel (Ribemont, 15 de junho de 1618 - Paris, 21 de 
janeiro de 1686) foi um diplomata, professor, militar, matemático, engenheiro civil e arquiteto militar da França. 
Blondel estudou a quantidade de energia que uma pessoa gastava ao subir uma escada, e como essa escada ficaria 
mais confortável, para as pessoas subirem, com isso ele foi estudar a média do tamanho da passada de uma pessoa, 
nos estudos dele, descobriu que a média é de 63cm a 65cm, também viu que o tamanho da passada de uma pessoa 
diminui ao subir uma escada e essa variação é de 2cm  a cada 1cm de altura, ele também  observou que o espelho de 
uma escada não poderia ser muito baixo, porque causaria desconforto as pessoas. 
3 Fontes primárias, são produzidas pelo próprio autor. Ex: relatórios técnicos.  
4 Fontes segundarias, é o agrupamento de informações, tendo como função facilitar a compreensão do leitor. Ex: 
dicionários. 
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Figura 1: Patamar final da rampa de acesso aos laboratórios de Materiais de 
Construção e Mecânica dos Solos. 

Fonte: próprios autores, IFRN/SPP em 12 de junho 2017. 

Figura 2: Acesso ao laboratório de Materiais de Construção e Mecânica dos Solos. 

Fonte: próprios autores, IFRN/SPP 12 de julho de 2017. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao observamos as figuras 1 e 2 percebemos que elas não estão de acordo com a norma, por 
que pessoas deficientes sentiram dificuldade ou precisaram de ajuda para poder ter acesso ao local. 
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Apesar do projeto ainda não está finalizado, pudemos constatar através de algumas 
observações que o Campus não está acessível a todos, e que precisa ser feito alguns ajustes 
principalmente nas escadas, contudo a escola caminha em direção a tornar fácil o acesso a todos. 
Esperemos que com a conclusão possamos chamar atenção a esse aspecto. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta através de uma cronologia 

histórica a transição da lógica clássica 

(aristotélica) até a lógica fuzzy. Aborda a 

conceituação e discute os principais 

contribuintes como seus feitos para a 

formulação desta lógica.

ABSTRACT 

This article presents through a historical 

chronology the transition from classical 

(Aristotelian) logic to fuzzy logic. It addresses 

the conceptualization and discusses the main 

contributors as their done to the formulation of 

this logic. 

1 INTRODUÇÃO 

O conhecimento científico se modifica e se inova a todo o momento. A lógica fuzzy é um 

destes que veio acrescentar a comunidade científica uma revolução tecnológica, trazendo uma 

análise subjetiva, validando as variáveis do pensamento humano a uma máquina. 

Situações analisadas antigamente pela lógica bivalente tinham como respostas extremos 

como verdadeiro ou falso, sim ou não. Mas nem tudo real pode ser avaliado de forma exata, 

fenômenos e situações corriqueiras envolvem diversas variáveis. O homem consegue analisar algo 

levando em conta elas, mas até então não era possível atribuir este tipo de raciocínio a máquinas. 

Neste caso a lógica fuzzy se faz presente, atribuindo regras, e pensamentos subjetivos, por isso esta 

revolução tecnológica a comunidade científica (SOUSA, 2005). 

O presente artigo objetiva apresentar historicamente o caminho percorrido pela lógica até a 

formulação da lógica fuzzy ou difusa, discutindo seu conceito e os principais contribuintes para tal 

feito. 

PALAVRAS-CHAVE: História da matemática, Lógica matemática, Lógica fuzzy. 

KEYWORDS:  History of mathematical, Mathematical Logic , Fuzzy logic. 

UMA BREVE HISTÓRIA DA LÓGICA FUZZY
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2 METODOLOGIA 

Este trabalho foi estruturado sob uma revisão literária a respeito da lógica fuzzy. Em 

primeiro momento foi organizado uma cronologia histórica percorrida desde a lógica clássica 

(aristotélica) até a lógica fuzzy. Após está construção foi realizada a análise de todos que 

contribuíram para a sua formulação. 

Toda esta discussão tem como objetivo acrescentar a comunidade acadêmica o 

conhecimento desta área nova de total importância na inovação tecnológica que está acontecendo 

nos dias atuais.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A lógica sempre se fez presente em todas as ciências, na matemática, está nas reflexões a 

cerca das situações problemas que pessoas vivenciaram e vivenciam. Desde a antiguidade até os 

dias atuais as pessoas refletem, pensam para resolver algo. Ferreira (2010, p. 472) diz que a lógica 

“é a organização coerente e estruturada do pensamento, é o raciocínio ordenado”. Dessa forma, 

temos que “a lógica é a disciplina que trata das formas de pensamento, da linguagem descritiva do 

pensamento, das leis de argumentação e raciocínio corretos, dos métodos e dos princípios que 

regem o pensamento humano” (KELLER; BASTOS, 2000, p. 15). Ou seja, a lógica serve como um 

veículo que aperfeiçoa nosso pensamento, dando maior embasamento, instrumentalizando-o. 

A história da lógica matemática iniciou-se com Aristóteles (384-322 a. C.), o qual com 

demais pensadores formularam a lógica clássica (aristotélica), tendo um raciocínio que valida 

determinado argumento como verdadeiro ou falso, valores booleanos. Temos que esta lógica é de 

certa forma incompleta quando admite somente dois extremos, em linguagem binária, “1” para 

verdadeiro e “0” para falso (D’OTTAVIANO; FEITOSA, 2003).  Temos como exemplo uma 

tabulação de pessoas baixas e altas, pela lógica booleana não existe um meio termo, uma variação, 

ou a pessoa é alta ao assumir o valor da altura associado a “1”, ou é baixa ao assumir o valor 

associado a “0”. Assim, se assumirmos ao valor “1” uma altura de 2,00 metros, temos que as 

pessoas só serão altas para um altura igual ou acima de 2,00 metros. Semelhantemente assumindo 

ao valor “0” uma altura de 1,50 metros, temos que as pessoas só serão baixas para uma altura igual 

ou inferior a 1,50 metros. Concluímos que, no intervalo de 1,50 m à 2,00 m não existe valores para 

mensurar uma pessoa mediana. 

O precursor do movimento contra a lógica aristotélica foi Jan Lukasiewicz (1876-1956) 

contradizendo através de duras críticas. Outros pontos de vistas desta área tentavam superar a 

dicotomia verdadeiro ou falso que implicava em duas preposições marcantes desta lógica, o 
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princípio do meio excluído e o princípio da não contradição. O primeiro diz que uma preposição é 

verdadeira ou falsa, o segundo que uma afirmação não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. 

(GARRIDO). Assim, Lukasiewicz trouxe seus pensamentos à comunidade científica sobre a 

importância da discussão dos pontos defendidos por Aristóteles, rejeitando após algum tempo a 

visão da lógica clássica, introduzindo um novo pensamento, uma lógica com três valores de verdade 

(trivalente), que seriam verdadeiro, falso ou uma verdade indeterminada assumindo esta um valor 

0,5 no intervalo clássico de dois elementos [0,1]. Isto influenciou outros estudiosos a respeito de 

tais questões, caracterizando-o como um dos precursores da lógica não clássica, levando através da 

contribuição do mesmo com de outros estudiosos da área a formulação da lógica Fuzzy ou difusa 

que irá generalizar todos os conhecimentos vistos até então. (D’OTTAVIANO; FEITOSA, 2003).  

O principal articulador desta lógica é o professor Zadeh, que teve como base os conjuntos 

Fuzzy introduzido em 1965 na comunidade científica através do seu artigo “Fuzzy Sets”. Podemos 

evidenciar o seu caráter multivalente, diferente da lógica bivalente e trivalente vistas até agora 

(KANDEL, 1986). De modo diferente a lógica booleana, a lógica Fuzzy traz a variação ao intervalo 

[0,1], existindo assim valores como 0,5 que aplicado no exemplo anterior sobre a altura das pessoas 

resultaria em uma pessoa com altura média. E que valores como 0,1 ou 0,9 resultariam em pessoas 

quase baixas ou quase altas (SILVA, 2005). Desse modo, constatamos a generalização da lógica 

clássica, pois além de incluir os valores extremos de pertinência [0,1], inclui qualquer valor a este 

intervalo. Isto não exclui o uso da lógica bivalente em dias atuais, mas acrescenta a comunidade 

científica uma maior área de aplicabilidade para a solução de problemas que exijam certa 

subjetividade na análise, não somente um sim ou não (KANDEL, 1986). 

Em 1987, ocorreu um encontro internacional sobre a lógica fuzzy onde foram discutidas 

diversas aplicações, impressionando a todos os presentes. No ano seguinte, foi criado o laboratório 

internacional de engenharia fuzzy (LIFE), formado por 48 companhias para pesquisas nesta área. 

Desde então, foram desenvolvidas diversas aplicações em controladores mecânicos/computacionais, 

como: ar-condicionado industrial com 25 regras de aquecimento e 25 regras de resfriamento; 

máquinas de lavar com controladores fuzzy para controle de peso, câmeras com autofoco que 

medem a claridade em seis regiões do campo de visão, dentre outras. (ALBERTOS, 1992). 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Introduzida recentemente na comunidade científica, a lógica fuzzy busca avaliar fenômenos 

ou situações que possuem variáveis. Busca trazer as inferências do ser humano, os seus 

XIII CONGIC | III SECITEX 353



pensamentos em regras de raciocínio e atribuições de valores ao intervalo [0,1], validando as 

análises subjetivas pelo ser humano que gere incertezas incabíveis a lógica bivalente por exemplo.  

Vimos em uma breve explanação a sua aplicabilidade e como esta lógica fuzzy pode 

influenciar positivamente a ciência da computação. Esperamos que o presente trabalho sirva de 

fonte de motivação para pesquisadores que tenham interesse nesta área. 
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A PESQUISA DE OPINIÃO COMO INSTRUMENTO AUXILIAR NAS 
AULAS DE MATEMÁTICA DO IFRN – CAMPUS CAICÓ 

RESUMO

ABSTRACT 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, o ensino da Matemática vem sendo alvo de discussões por parte de 
estudiosos na área. Tais discussões buscam torná-lo mais significativo e contextualizado à vivência 
dos estudantes, coadunando com tendências educacionais que apontam a necessidade de aproximá-
lo cada vez mais de sua realidade.    

Nesse sentido, os docentes que lecionam Matemática procuram usar estratégias de ensino e 
aprendizagem capazes de tornar o aluno agente do seu próprio conhecimento, desenvolvendo suas 
capacidades intelectuais, o raciocínio lógico argumentativo, possibilitando-o analisar de modo crítico 
as situações-problema relacionadas à sua vida diária, procurando meios para solucioná-las. Apesar 
do desenvolvimento de novas metodologias de ensino, alguns estudantes não conseguem aprender, 
repercutindo em um rendimento acadêmico insatisfatório na disciplina. Em particular, traçando a 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática, estudantes, ensino, aprendizagem.

KEYWORDS:  Mathematics, students, teaching, learning. 

A pesquisa se fundamentou no conteúdo de 
Estatística ministrado aos estudantes dos 3º 
anos do Curso Técnico em Informática. Foi 
elaborado um questionário que versou sobre o 
processo de ensino e aprendizagem em 
Matemática, o qual foi respondido por 305 
alunos que cursam do 1º ao 3º ano do Ensino 
Médio.

O objetivo da pesquisa foi analisar quais 
categorias pessoais e institucionais contribuem 
para a compreensão dos conteúdos 
matemáticos e quais dificultam a sua 
aprendizagem. Diagnosticou-se aspectos 
positivos e negativos que podem contribuir 
para a reflexão sobre o ensino desta ciência. 

The research was based on the content of 
Statistics taught to the students of the 3rd year 
of the Technical Course in Computer Science. 
A questionnaire was elaborated on the teaching 
and learning process in Mathematics, which 
was answered by 305 students who study from 
1st to 3rd year of High School.

The objective of the research was to analyze 
which personal and institutional categories 
contribute to the understanding of the 
mathematical contents and which hinder their 
learning. We have diagnosed positive and 
negative aspects that may contribute to the 
reflection on the teaching of this science. 
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realidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus 
Caicó, muitos alunos são reprovados.  

Essa realidade foi verificada por meio do exercício da docência na disciplina em questão. 
Angustiado com o desempenho negativo em Matemática, desenvolveu-se uma pesquisa estatística 
com o auxílio dos estudantes do 3ºs Anos do Curso Técnico em Informática que cursam esta 
disciplina. O objetivo geral da pesquisa foi analisar quais categorias pessoais e institucionais 
contribuem para a compreensão dos conteúdos matemáticos e quais dificultam a sua aprendizagem. 
Destaca-se como objetivo específico: verificar quanto tempo, por semana, os estudantes dedicam ao 
estudo da Matemática. Enquanto resultados, se pretende socializar os dados obtidos junto à 
comunidade acadêmica, buscando compreender as dificuldades e traçar alternativas para diminuir as 
reprovações nesta disciplina.   

2 METODOLOGIA 

A tipologia da pesquisa realizou-se na perspectiva de uma abordagem qualitativa, pois 
entendemos que “[...] é necessário compreender as interpretações que os atores sociais possuem do 
mundo, pois são estes que motivam o comportamento que cria o próprio mundo social” (BAUER; 
GASKELL, 2002, p. 32-33). Utilizou-se o questionário on line como instrumento de pesquisa e os 
dados foram analisados por meio da técnica da análise de conteúdo.   

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao analisar as respostas obtidas no questionário, verificou-se a quantidade de 305 alunos 
respondentes, representando um percentual de, aproximadamente, 63%, sendo 139 estudantes que 
cursam o 1º Ano, 69, o 2º Ano e 97, o 3º Ano. 

Uma das perguntas inseridas no questionário buscou identificar onde os estudantes haviam 
cursado o Ensino Fundamental. Do total de respostas, 63% relataram ter estudado em escola pública, 
27% em escola particular e 10% estudou parte, em escola pública e outra, em particular. 

Outro questionamento procurou conhecer as condições socioeconômicas dos alunos, assim 
como o nível de compreensão dos conteúdos matemáticos estudados, cujos dados estão apresentados 
na tabela a seguir.  

Tabela 1. Renda familiar/Compreensão dos conteúdos matemáticos 

Renda familiar 
(em salários 

mínimos) 

Nível de compreensão dos conteúdos 
matemáticos 

Boa Regular Insuficiente Total 

Abaixo de 1 20 26 7 53 
De 1 a 2 50 84 21 155 
De 2 a 3 20 19 7 46 

Acima de 3 20 20 3 43 
Não responderam 4 3 1 8 

Total 114 152 39 305 
 Fonte: Pesquisa do autor

Observa-se que mais da metade dos respondentes (50,8%) tem renda familiar entre 1 e 2 
salários mínimos, seguido de 17,4% que vivem com menos de 1 salário mínimo. Com relação ao 
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nível de compreensão dos conteúdos matemáticos, observou-se que a maioria a considera regular, 
seguido de boa e, por fim, insuficiente.  

Comparando-se os dados apresentados, estes não deixam claro se há uma relação direta entre 
a compreensão dos conteúdos matemáticos e as condições socioeconômicas dos alunos.  

Quando foi indagado sobre a importância de se estudar Matemática e por quê, 98,4% dos 
estudantes destacaram a necessidade de se estudar esta ciência de forma contextualizada, integrando-
a a outras áreas do conhecimento, sem deixar de relacionar com a sua realidade de vida. A maior parte 
dos alunos disseram que a Matemática ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e a organizar as ideias 
na busca de soluções para as situações cotidianas, tendo servido de base para o desenvolvimento de 
outras ciências.  

    Sobre o questionamento acerca do tempo médio semanal de estudo destinado a Matemática, 
percebe-se que os que responderam insuficiente aparecem em ordem decrescente (gráfico 1). Com 
isso, vê-se a falta de empenho e compromisso de alguns alunos em seguir uma rotina de estudo 
semanal, uma vez que, pela lógica, seriam os que mais necessitariam de dedicação.   

 Gráfico 1. Nível de compreensão/Tempo de estudo semanal 

 Fonte: pesquisa do autor   

Com relação as categorias que contribuem para uma boa compreensão dos conteúdos 
matemáticos estudados, obteve-se as respostas apresentadas no gráfico a seguir. 

Gráfico 2. Categorias que contribuem para a compreensão dos conteúdos matemáticos 

 Fonte: pesquisa do autor 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa foram citadas as seguintes categorias 
institucionais: qualificação docente e material didático. Ainda, foram nominadas as categorias 
pessoais: acompanhamento familiar, autonomia e responsabilidade para estudar, relacionamento com 
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os docentes. Houve, também, em menor percentual, a citação das categorias “afinidade com a 
disciplina, participação nas aulas com questionamentos e busca de outras fontes de informação na 
internet”. 

A categoria “docentes qualificados” recebeu 33% do total de respostas. Alerta-se que esse fato 
é emblemático, pois contemporaneamente a formação dos professores para lecionar deixa a desejar. 
Nesse sentido, tem-se a necessidade de investir na formação desses profissionais para que possam 
inovar em metodologias capazes de levar o aluno a pensar, a refletir e a questionar. No caso dos 
Institutos Federais existe o incentivo à qualificação por parte de alguns programas de capacitação, 
repercutindo no aprimoramento de habilidades e competências que são usadas em sala de aula pelos 
docentes.  

  A categoria “bom relacionamento com os docentes”, corrobora com o pensamento de Paulo 
Freire (1997, p. 71), o qual ressalta que na formação docente “a transmissão do conhecimento implica, 
necessariamente, uma interação entre pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, uma relação de 
pessoa para pessoa, o afeto está presente” (LEITE, 2006, p. 29-30). 

Dentre as categorias que não contribuem para uma boa compreensão, 48% dos respondentes 
destacaram a dificuldade em interpretar os enunciados das questões e 30% apontaram fatores 
emocionais, ver gráfico a seguir. 

Gráfico 3. Categorias que dificultam uma boa compreensão dos conteúdos matemáticos 

 Fonte: pesquisa do autor 

Os números mostram a grande dificuldade encontrada pelos estudantes em organizar as ideias 
e interpretar os dados matemáticos apresentados nas situações-problema. Diante disso, vê-se que a 
interpretação dos enunciados matemáticos não requer apenas o domínio da Matemática, mas também, 
o da Língua Portuguesa, no qual o aluno precisa compreender a informação contida na questão e dela
retirar os dados necessários para resolver o problema. De acordo com Costa; Fonseca (2009),

o sucesso na resolução dos problemas depende do desempenho dos alunos não só do
nível de competências manifestadas na Matemática, dos conceitos envolvidos na
resolução das tarefas, mas essencialmente das competências manifestadas na Língua
Portuguesa (p. 7).

Assim, observa-se que para resolver um problema matemático é necessário que os alunos 
leiam o seu enunciado, mobilizando tanto conhecimentos linguísticos e discursivos quanto 
conhecimentos específicos da Matemática. Para isso, é importante que os alunos desenvolvam 

15%

48%

30%

2%

5%
Falta de base teórica

Dificuldade na interpretação dos enunciados
das questões

Fatores de ordem emocional

Falta de estudo/motivação

Outros
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habilidades de leitura capazes de traduzirem as informações do problema para a linguagem 
matemática, efetuando os procedimentos necessários para a obtenção da resposta e verificando se esta 
é possível. 

Em relação à categoria “fatores de ordem emocional”, salienta-se que a afetividade envolve 
todo o processo educacional do estudante, pois se inter-relaciona à cognição. Nesse aspecto, a 
afetividade não se separa do processo de ensino e aprendizagem, pois contribui para a aquisição do 
conhecimento. Assim, esse fenômeno de ordem emocional que dificulta os resultados positivos 
relacionados ao processo de ensino e aprendizagem em Matemática necessita ser melhor estudado. 
Esse estudo poderá ser auxiliado pela equipe multidisciplinar do IFRN – Campus Caicó. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da análise de dados, algumas constatações precisam ser ressaltadas para a construção 
de um processo de ensino que possa superar as principais dificuldades indicadas pelos alunos. Dentre 
as quais, podemos destacar à interpretação dos enunciados das questões, o tempo destinado ao estudo 
de Matemática, não possuírem uma boa base teórica e ainda, fatores de ordem emocional. 

Por meio da pesquisa, percebeu-se o quanto é importante refletir sobre a avaliação que os 
estudantes dos cursos técnicos integrados fazem em relação ao processo de ensino e aprendizagem 
em Matemática. Seus relatos indicaram pontos positivos (bom relacionamento com os docentes, 
qualificação docente, autonomia e responsabilidade para estudar, material didático) e pontos 
negativos (interpretação de enunciados, fatores emocionais, a falta de base teórica) sobre a 
experiência deles na compreensão dos conteúdos matemáticos.  

A análise, o entendimento e a reflexão sobre os resultados desta pesquisa são fundamentais 
para se (re)pensar estratégias metodológicas que viabilizem a melhoria do ensino nessa área. Além 
disso, evidencia o quanto é relevante o professor estabelecer uma comunicação com os alunos, de 
modo que a vivência deles ao longo das aulas também seja considerada, oportunizando que opinem, 
comentem e avaliem sobre o processo de ensino-aprendizagem como sujeitos integrantes e 
protagonistas. 

5   REFERÊNCIAS

BAUER, M. W.; GASKELL, G.; ALLUM, N. C. Qualidade, quantidade e interesses do 
conhecimento: evitando confusões. In: ______. (Org.). Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e 
Som. Pretópolis: Vozes, 2002. 

COSTA, A. M.; FONSECA, L. Os números na interface da língua portuguesa e da matemática 
– Actas do XIXEIEM. Vila Real: Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação Matemática,
2009.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30.ed.São Paulo: Paz 
e Terra, 1997. 
LEITE, S. A.; TASSONI, E. C. M. A afetividade em sala de aula: as condições de Ensino e a 
mediação do professor. In: AZZI, Roberta Gurgel; SADALLA, Ana Maria Falcão de Aragão (Org.). 
Psicologia e formação docente: desafios e conversa. São Paulo: Casa do psicólogo, 2006.  

XIII CONGIC | III SECITEX 359



OS MÉTODOS DE CRIPTOGRAFIA SOB O UM OLHAR HISTÓRICO: O 
ALGORÍTMO RSA 

Bruno Vinicius Costa Barbalho, e-mail: bruno_vcb101@hotmail.com, IFRN- Campus Mossoró 

Robson Pereira de Sousa, e-mail: robson.sousa@ifrn.edu.br, IFRN- Campus Mossoró 

Alberto Fagno Albino do Vale, e-mail: fagno.vale@ifrn.edu.br, IFRN- Campus Mossoró 

RESUMO 

A criptografia é indispensável para a troca de 

informações confidenciais. Em um mundo 

globalizado onde a internet é o foco das 

atenções, o processo para tornar 

incompreensível uma mensagem que 

originalmente foi escrita com clareza é 

extremamente importante, pois preserva a 

segurança das informações sigilosas. Neste 

trabalho, apresentamos sob um ponto de vista 

histórico os principais métodos de 

criptografia, dando maior ênfase ao algoritmo 

RSA.

ABSTRACT 

1   INTRODUÇÃO

Usada ao longo da história para enviar mensagens confidenciais, a criptografia tem como 

objetivo fazer com que apenas pessoas autorizadas possam compreender a mensagem enviada. A 

criptografia surgiu há milhares de anos e é tão antiga quanto a própria escrita. Está presente no 

sistema de escrita hieroglífica dos egípcios, e os romanos utilizavam códigos secretos para enviar 

mensagens sobre seus planos de batalhas (MELLO, 2014). 

A tecnologia de criptografia não mudou muito até meados do século XX. Depois da 

Segunda Guerra Mundial, com a invenção do computador, a área floresceu e incorporou complexos 

e sofisticados algoritmos matemáticos. Durante a guerra, os ingleses ficaram conhecidos por seus 

esforços para decifração de mensagens codificadas, esse trabalho criptográfico formou a base para a 

ciência da computação moderna (SILVA, 2014). 

PALAVRAS-CHAVE: Criptografia; História; RSA. 

KEYWORDS:  Encryption, history, RSA. 

Encryption is indispensable for the exchange 
of confidential information. In a globalized 
world where the Internet is the focus of 
attention, the process of making a message that
was originally written clearly 
incomprehensible is extremely important as it 

preserves the security of sensitive 
information. In this work, we present, from a 
historical point of view the main 
cryptographic methods, giving greater 
emphasis to the RSA algorithm
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O rápido avanço tecnológico exige sistemas de segurança cada vez mais complexos onde a  

criptografia deve ser implantada de forma integrada, fornecendo um escudo extra para proteção dos 

dados (FREIRE e  CASTILHO, 2014). 

Atualmente os métodos criptográficos estão presentes em quase todos os lugares, desde as 

Smart Tvs, às operações bancárias realizadas através de smartphones. O uso comercial tem feito da 

criptografia uma importante área de pesquisa. 

Como sabemos, a internet direta ou indiretamente está presente no cotidiano de milhares de 

pessoas e há uma grande preocupação quanto a segurança das informações transmitidas pelos 

computadores diariamente, Neste trabalho faremos uma pequena abordagem do ponto de vista 

histórico, sobre os principais métodos de criptografia de chave pública, dando uma maior ênfase ao 

algoritmo RSA. 

2 METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de revisão literária a respeito dos métodos de criptografia. 

Através dele observamos do ponto de vista histórico, a consolidação e a aplicação dos principais 

métodos criptográficos até a modernidade.  

A construção desse trabalho foi baseada na leitura de livros e trabalhos científicos de um 

modo geral. Nesta revisão de literatura discutiremos apenas sobre a história e apresentação de cada 

método criptográfico sem nós ater a questões relacionadas com seu funcionamento, assinatura, 

implementação e custos do algoritmo. 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A palavra criptografia é originada das palavras gregas, cryptos e graphos que significam 

respectivamente escondido e escrita. Conhecida como a arte dos "códigos secretos" a criptografia 

estuda e desenvolve processos que cifram dados de maneira que somente os legítimos receptores 

das informações possam desvendar a mensagem escondida. 

O uso de métodos criptográficos remonta à época egípcia, estando presente na escrita 

hieroglífica há 4500 a.C. O mais simples dos códigos secretos consiste em substituir uma letra do 

alfabeto pela seguinte, ou seja, andar uma casa adiante. Um código semelhante foi usado pelo 

imperador romano Júlio César para enviar suas mensagens às legiões em combate pela Europa, 

sobre os planos de batalha. (BOYER, 2010) 

O desenvolvimento da criptografia foi acompanhado de perto pelo desenvolvimento da 

criptoanálise, a ciência que estuda a quebra de códigos e cifras. Um dos principais feitos da  

criptoanálise foi a quebra do código usado no Telegrama de Zimmermann de autoria da Alemanha 

nazista pelos aliados na Primeira Guerra Mundial que levou os Estados Unidos a entrar na guerra de 

maneira explícita (MOTA, 2013). 

Devido aos planos de guerra, a criptografia passou a ser usada em longa escala como 

método de prevenção de ataques dos opositores. Durante a Segunda Guerra Mundial os alemães 

usaram mensagens secretas e mais adiante, durante a Guerra fria, que ocorreu entre Estados Unidos 
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e União Soviética, diversos métodos para esconder mensagens foram criados e utilizados (MELLO, 

2014). 

De acordo com Mello, (2014) com o final da Guerra Fria, houve a liberação da rede 

mundial de computadores por parte dos militares. Mas o aumento significativo do número de 

usuários, só foi acontecer nas décadas de 80 e 90. Isso causou uma revolução na forma de transmitir  

informações, surgindo o comércio on-line. Com esse advento a busca pela confiabilidade torna-se 

cada vez mais crescente, levando sucessivas gerações a desenvolver métodos criptográficos cada 

vez mais sofisticados. 

3.1 Principais Tipos de Sistemas Criptográficos 

Existem dois tipos de sistemas criptográficos: os de chave simétrica ou chave privada e os 

de chave assimétrica ou chave pública. 

O sistema criptográfico de chave simétrica é o mais simples, o emissor e o receptor fazem 

uso de uma única chave para codificar e decodificar a informação. De acordo com Oliveira (2014) 

os principais algoritmos de chave privada ou simétrica são: 

 DES - O Data Encryption Standard: foi o algoritmo simétrico mais disseminado no mundo,

até a padronização do AES. Foi criado pela International Business Machines (IBM) em

1977 e, apesar de permitir cerca de 72 quadrilhões de combinações, seu tamanho de chave

(56 bits) é considerado pequeno, tendo sido quebrado por força bruta em 1997 em um

desafio lançado na internet.

 AES - O Advanced Encryption Standard: anunciado pelo National Institute of Standards and

Technology (NIST) em 2003, é fruto de concurso para escolha de um novo algoritmo de

chave simétrica para proteger informações do governo federal, sendo adotado como padrão

pelo governo dos Estados Unidos, é um dos algoritmos mais populares, desde 2006, usado

para criptografia de chave simétrica, sendo considerado como o padrão substituto do DES.

 IDEA - O International Data Encryption Algorithm: foi criado em 1991 por James Massey

(1934 -2013) e Xuejia Lai e possui patente da suíça ASCOM Systec. O algoritmo é

estruturado seguindo as mesmas linhas gerais do DES e é utilizado principalmente no

mercado financeiro.

O sistema criptográfico de chave assimétrica possui dois tipos de chaves, uma pública e 

outra privada. A chave pública pode ficar disponível para qualquer pessoa que queira se comunicar 

com outra de modo seguro, mas a chave privada deverá ficar em poder apenas de cada titular. De 

acordo com Maques (2013) esse modelo de criptografia foi criado na década de 70 pelo matemático 

Clifford Cocks, que trabalhava no serviço secreto inglês, porém, como o seu trabalho não foi 

divulgado, a primeira evidência pública foi em 1976 por W. Diffie e M. Hellman quando 

publicaram o artigo New Directions in Cryptography, onde introduzem o conceito inovador de 

Criptografia de Chave Pública, (SILVA, 2006). 

Conforme Oliveira (2014) os algoritmos de chave assimétrica mais conhecidos são: 

 ElGamal - É um algoritmo de chave pública utilizado para gerenciamento de chaves. O

algoritmo envolve a manipulação matemática de grandes quantidades numéricas. O conceito

de chave pública, foi introduzido pelos autores deste criptossistema em 1976. O problema

desse método é que ele não permite ciframento, o sistema foi projetado para permitir a dois
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indivíduos entrarem em um acordo ao compartilharem um segredo tal como uma chave, 

muito embora eles somente troquem mensagens em público. 

 Curvas Elípticas - Em 1985, Neal Koblitz e V. S.Miller propuseram de forma independente

a utilização de curvas elípticas para sistemas criptográficos de chave pública. Eles não

chegaram a inventar um novo algoritmo criptográfico com curvas elípticas, mas

implementaram algoritmos de chave pública já existentes, como o algoritmo de Diffie-

Hellman, usando curvas elípticas. Assim, os sistemas criptográficos de curvas elípticas

consistem em modificações de outros sistemas.

 RSA - O RSA é um algoritmo assimétrico que possui este nome devido a seus inventores:

Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, que o criaram em 1977 no Massachussets

Institute of Technology (MIT). Atualmente, é o algoritmo de chave pública mais amplamente

utilizado, além de ser uma das mais poderosas formas de criptografia de chave pública

conhecidas até o momento. O RSA utiliza números primos. A premissa por trás do RSA

consiste na facilidade de multiplicar dois números primos para obter um terceiro número,

mas muito difícil de recuperar os dois primos a partir daquele terceiro número. Isto é

conhecido como fatoração. Assim, a segurança do RSA baseia-se na dificuldade de

fatoração de números grandes. Deste modo, a fatoração representa um limite superior do

tempo necessário para quebrar o algoritmo. Uma chave RSA de 512 bits foi quebrada em

1999 pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Holanda, com o apoio de cientistas de mais 6

países. Levou cerca de 7 meses e foram utilizadas 300 estações de trabalho para a quebra.

No Brasil, o RSA é utilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil),

no seu sistema de emissão de certificados digitais (MELLO, 2014)

O RSA é resultado do aperfeiçoamento do sistema de criptografia de chave pública 

desenvolvido nos anos 70 por Diffie e Hellman quando revolucionou os sistemas criptográficos 

existentes naquela época. Sendo uma das grandes inovações e a mais bem sucedida implementação 

do método de criptografia de chave pública, o RSA é o algoritmo mais utilizado do mundo. Por ser 

um método de chave pública, qualquer indivíduo pode codificar mensagens, mas como a chave de 

decodificação é secreta, somente a pessoa autorizada poderá decodificá-la. 

De todos os algoritmos de chave pública propostos ao longo da história, o RSA é de 

longe o mais fácil de entender, de implementar e também o mais popular. Comumente usado para 

fornecer privacidade e garantir a autenticidade de dados digitais, atualmente o RSA é implantado 

em muitos sistemas comerciais e é usado por servidores e navegadores para garantir o tráfego da 

web, sendo  utilizado para assegurar a privacidade, a autenticidade do e-mail e para proteger sessões 

de login remoto, é considerado o coração dos sistemas de pagamento de cartão de crédito 

eletrônicos. Em suma, o RSA é frequentemente usado em aplicações onde a segurança de dados 

digitais é uma preocupação (MELLO, 2014). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi estudado neste trabalho, observamos que a busca pela comunicação de 

forma cada vez mais segura é o que move estudos e pesquisas em criptografia desde a antiguidade, 

tornando-a tão importante e estratégica para a humanidade.  
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É fascinante observar como a teoria dos números que começou a ser estudada a tanto 

tempo conseguiu gerar um método de criptografia tão eficiente. Esse tipo de aplicação mostra a 

importância da matemática e como ela se faz presente nas mais simples atividades do dia-a-dia, 

como por exemplo, verificar a caixa de e-mail, fazer um saque em um banco, usar o celular, etc. 

De todos os métodos de criptografia desenvolvidos e abordados neste texto, observamos 

que sendo facilmente implementado e bastante compreensível, o RSA é teoricamente simples, o 

obstáculo é de natureza tecnológica, pois em geral são utilizadas como chaves de codificação, 

números muito grandes. Fatorar um número inteiro n para encontrar números primos p e q com os 

métodos atuais poderia levar muitos anos. Sendo assim, a segurança do RSA é dada pela  

ineficiência dos métodos de fatoração atualmente conhecidos (COUTINHO, 2013). 

Apesar de ser um texto introdutório que visa basicamente apresentar alguns dos principais 

métodos de criptografia, dando ênfase a sua historia e ao algoritmo RSA, esperamos que esse 

trabalho sirva como fonte, para aqueles  que se interessam pelo tema.
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RESUMO 

O presente trabalho refere-se à prática 

pedagógica realizada no Projeto Integrador II, 

do curso de Licenciatura em Matemática do 

IFRN (Mossoró). Teve por objetivo propor 

uma metodologia de ensino que se paute 

pelos pressupostos da interdisciplinaridade e 

da Modelagem Matemática, buscando 

aproximar conteúdos da Matemática e da 

Física. Adotamos como metodologia a 

pesquisa qualitativa e as seguintes técnicas: 

revisão bibliográfica, observação em sala e de 

registros. Ao final, foi possível constatar 

como a aprendizagem é facilitada quando 

utilizamos uma abordagem interdisciplinar. 

ABSTRACT 

 The present work refers to the pedagogical 

practice carried out in the Integrator II 

Project, of the degree in Mathematics of the 

IFRN (Mossoro). The purpose of this study 

was to propose a methodology of teaching 

that is based on the presuppositions of 

interdisciplinary and Mathematical Modeling, 

seeking to approximate contents of 

Mathematics and Physics. We adopted as 

methodology the qualitative research and the 

following techniques: theoretical readings, 

observation in room and records. In the end, it 

was possible to see how learning is facilitated 

when we use an interdisciplinary approach. 

1   INTRODUÇÃO

Considerando o cenário de desvalorização e desmotivação no estudo da matemática nos dias 

atuais, ciência geralmente estigmatizada pelos alunos da educação básica, que alegam ser de difícil 

compreensão e desconectada de seu cotidiano e de outras áreas do saber, notamos que uma das 

principais causas desse cenário é a falta de interdisciplinaridade no ensino dos conteúdos 

matemáticos. Por isso, utilizamos esse conceito para fazer um elo entre conteúdos da Matemática e 

da Física.  

Nesse sentido, o objetivo geral dessa prática pedagógica foi estabelecer relação entre os 

conceitos de MRUV e de função de segundo grau, buscando especificamente, discutir o conceito de 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, identificar seus elementos (aceleração, espaço, 

PALAVRAS-CHAVE: prática pedagógica; interdisciplinaridade; modelagem matemática. 

KEYWORDS:  pedagogical practice; interdisciplinarity;  mathematical modeling. 
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velocidade e tempo) e enfatizar as principais características do MRUV e suas relações matemáticas 

com a função do 2º grau.  

Elegemos como público alvo os alunos do 2º período do Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Edificações (Modalidade EJA – Mossoró), por compreender que a Educação de 

Jovens e Adultos tem suas especificidades culturais, sociais e etárias. São sujeitos que foram 

excluídos da sociedade letrada e, frequentemente, dos espaços escolares, impedindo-os de 

acessarem conteúdos sistematizados, como o da matemática, e, consequentemente, comprometendo 

a sua participação crítica nas questões políticas, culturais e sociais desta sociedade moderna. 

2   METODOLOGIA 

Para contemplar o objetivo geral dessa prática pedagógica, que foi o de relacionar 

os conceitos de MRUV (da Física) e de função de segundo grau (da Matemática), realizamos uma 

aula expositiva dialogada com os alunos do 2º período do Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Edificações (Modalidade EJA – Mossoró), evidenciando matematicamente 

que é possível compreender a função horária do espaço a partir de uma função do 2º grau (função 

quadrática). 

Nesse processo de construção de uma prática pedagógica interdisciplinar, partimos do 

pressuposto da pesquisa qualitativa e utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos: revisão 

bibliográfica, observação em sala e análise de registros.  

3   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A prática pedagógica realizada no Projeto Integrador II, do curso de Licenciatura em 

Matemática do IFRN (Mossoró) se fundamentou em alguns conceitos teóricos, como o de 

interdisciplinaridade (da área pedagógica), o conceito de função horária do espaço (da física) e o de 

função do 2º grau/ função quadrática (da matemática), sobre os quais discutiremos a seguir. 

3.1   A matemática e a interdisciplinaridade 

Frequentemente, ao conversar com colegas graduandos do curso de licenciatura 

em matemática, percebemos que a fragmentação do conhecimento no ensino da matemática é uma 

das causas que levam os estudantes a sentirem dificuldade em compreender os conteúdos abordados 

por essa área do saber. Nesse sentido, defendemos a importância de uma abordagem interdisciplinar 

no processo de ensino-aprendizagem (FAZENDA, 2000), explorando as aplicações desses 

conteúdos em outras ciências. 

Para entender esse tipo de abordagem é importante considerar que "[a interdisciplinaridade] 

respeita a especificidade de cada área do conhecimento, isso é, a fragmentação necessária 

no diálogo inteligente com o mundo e cuja gênese encontra-se na evolução histórica 

do desenvolvimento do conhecimento” (DELIZOICOV & ZANETIC, 1993, p.13). Portanto, 

não se rompe com a ideia de organização curricular disciplinar, mas parte-se do entendimento 

de que é necessária uma integração maior entre os conteúdos da matemática e as demais áreas 

do saber no ensino dessa disciplina.  
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Dessa forma, o presente trabalho propõe a articulação de conteúdos da matemática e da 

física como mecanismo para facilitar a aprendizagem dos alunos da turma do 2° período de 

edificações EJA, do IFRN campus Mossoró. 

3.2   A Modelagem Matemática como metodologia de ensino

A Modelagem é uma ferramenta para se integrar a matemática e a realidade. É a área do 

conhecimento que estuda a simulação de sistemas reais, a fim de prever o comportamento desses 

sistemas, sendo empregada em diversos campos de estudo, tais como física, química, biologia, 

economia e engenharia. 

A adoção da Modelagem Matemática como uma alternativa metodológica para o ensino de 

Matemática pretende superar o tratamento estanque e fragmentado que tem caracterizado as práticas 

pedagógicas dessa disciplina, pois pode contribuir de forma significativa para a percepção da 

importância da Matemática no cotidiano das pessoas (D'AMBROSIO, 2000). 

Nesse trabalho, discute-se a relação entre um conteúdo da matemática (equação do 2° grau) 

e um conteúdo da física (Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - MRUV), evidenciando a 

semelhança entre a função horária do espaço e a função do 2º grau (função quadrática). 

3.3   Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) e a função de segundo grau

O movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, é um conteúdo da física mecânica. 

É aquele em que o corpo sofre uma aceleração constante, mas em um ponto conhecido ou não, 

muda de velocidade. Neste caso, por ser retilíneo, a aceleração se mantem na mesma direção da 

velocidade. Em geral, o MRUV acontece em movimentos de queda livre em regiões próximas à 

terra uma vez que nessas regiões o campo gravitacional é considerado uniforme. 

Seria então pertinente tentarmos equacionar esse movimento. Para isso, vamos considerar as 

propriedades do gráfico v x t em que a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento. 

Como matematicamente a função horária da velocidade        , é uma função afim de 

variável t, temos que o gráfico v x t será uma reta. 

Note que ∆𝑆 = área do trapézio. Logo: 
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Observe pela dedução da equação anterior, que o MRUV é matematicamente uma função 

quadrática na variável t, neste caso, o movimento depende dos coeficientes da função. Ou seja, 

podemos resolver problemas de MRUV utilizado o conhecimento matemático.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da aula, foi possível constatar como a aprendizagem é facilitada quando utilizamos 

uma abordagem interdisciplinar, impelindo-nos a pensar numa metamorfose na educação 

matemática, abandonando uma abordagem extremamente fragmentada e reducionista do 

conhecimento e caminhando na direção de um saber mais livre, contextualizado e presente no dia-a-

dia das pessoas. 
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A FÓRMULA DE EULER: HISTÓRIA, FUNDAMENTOS E 

APLICAÇÕES 

Elidiane Kassia de Morais Assis1 

Robson Pereira de Sousa2 

RESUMO 

Apresentamos por meio deste trabalho uma 
pesquisa bibliográfica que tem por objetivo 
traçar um panorama histórico sobre a fórmula 
de Euler, apresentando seus conceitos, suas 
aplicações e mostrando como essa descoberta 
influenciou no desenvolvimento da 

matemática. Específica da análise complexa, 
essa expressão matemática faz uma relação 
entre as funções trigonométricas e a função 
exponencial e, a partir dela, a potência 
complexa deixou de ser um enigma e passou a 
receber um conceito. 

ABSTRACT 

We present through this work the bibliographical 
research that aims to trace a historical panorama 
about the Euler formula, presenting its concepts, 
its applications and showing how this discovery 
influenced the development of mathematics. 
Specific to complex analysis, this mathematical 

expression makes a relation between the 
trigonometric functions and the exponential 
function and from it the complex power ceases to 
be a conundrum and begins to receive a concept. 

1 INTRODUÇÃO

Os registros deixados pelos grandes matemáticos possuem grandes influências na
matemática atual, a Fórmula de Euler é um desses resultados, pois conseguimos aplicá-la nos mais 
diversos contextos (SANTOS, 2014).  

Leonhard Euler (1707 – 1783) foi um dos maiores matemáticos do século XVIII, responsável 
principalmente por introduzir diversas notações ainda usadas na matemática moderna. Deixando uma 
diversidade de resultados relevantes para a matemática, Euler, no seu estudo sobre séries infinitas, 

1 Aluna do curso de Matemática, e-mail: elidianekassia@gmail.com, IFRN, Campus Mossoró.

2 Professor Orientador, e-mail: robson.sousa@ifrn.edu.br, IFRN, Campus Mossoró.

PALAVRAS-CHAVE: Histórico. Complexa. Exponencial. 

KEYWORDS:  Historic. Complex. Exponential. 
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conseguiu um dos resultados mais importantes da sua história, conhecido hoje como A Fórmula de 
Euler (STILLWELL, 2010).   

Seu primeiro registro foi em 1740, quando Euler se comunicava com Bernoulli (1700–1782). 
Mas, somente em 1748, em uma de suas obras, Euler definiu uma fórmula, que, a partir de então, 
passou a ser aplicada em diversas áreas. A expressão permitiu definir e relacionar ideias que até o 
momento não eram conhecidas. As funções trigonométricas complexas, o logaritmo de um número 
negativo, a potência complexa de um número complexo, entre diversos outros conceitos, foram 
consequência dessa descoberta (BOYER, 2012).  

Outro fato interessante é que a descoberta de Euler gerou uma bela e intrigante relação 
matemática, conhecida como identidade de Euler. A expressão 𝑒𝑖𝜋 + 1 = 0 é uma das “pérolas da
matemática”, pois conseguimos relacionar, por meio dela em uma única expressão, os cinco números 
mais importantes da matemática, que surgiram durante a história da matemática em contextos 
totalmente distintos. 

De acordo Eves (2011), essa expressão “é um axioma, uma vez que a história de uma 
determinada matéria não pode ser devidamente apreciada sem que se tenha pelo menos um razoável 
conhecimento da própria matéria”. Com esse entendimento, observando não só a história, mas 
também a importância e aplicabilidade do tema aqui abordado, apresentamos de forma sucinta, mas 
sem discorrer do rigor matemático, uma revisão de literatura baseada nas contribuições de Stillwell 
(2010), Boyer (2012) e Conway (1978), cujo foco principal é apresentar e tratar sobre uma das mais 
importantes fórmulas da matemática, chamada de fórmula de Euler. Em essência, esse texto se destina 
aqueles que possuem certa afinidade ou curiosidade sobre temas relacionados com a matemática. 
Nesse contexto, iremos admitir que o leitor deste trabalho tenha algum conhecimento básico de 
cálculo diferencial e integral e, mais necessariamente, de derivadas de funções. 

2  METODOLOGIA

A aplicabilidade da expressão foi um dos fatores motivadores para a escolha e 
desenvolvimento do texto. Por ser uma revisão da literatura, a elaboração desse trabalho foi baseada 
na leitura de livros de cálculo diferencial e integral, variáveis complexas, história da matemática, 
artigos científicos e trabalhos acadêmicos, de um modo geral. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Se considerarmos uma função complexa 𝑓: 𝐴 ⟶ ℂ a definição da derivada 𝑓′(z) é idêntica, 
"em forma" à definição de derivada de uma função de uma variável real. Nesse caso, as fórmulas 
básicas de derivação podem ser deduzidas da definição da derivada e dos teoremas sobre limites 
exatamente como no caso de variáveis reais. Dessa forma, se n é inteiro e z ≠ 0 ϵ ℂ, temos (z𝑛)′ =
nz𝑛−1. Além disso, se a composta 𝑔𝑜𝑓 existe e é derivável, então vale a regra da cadeia, ou seja,
(𝑔𝑜𝑓)′=𝑓′(𝑔′𝑜𝑓). Se f e g são funções complexas deriváveis, então a regra do produto (𝑓. 𝑔) =
𝑓′. 𝑔 + 𝑓𝑔′, também é satisfeita (CONWAY, 1978).

3.1 Uma demonstração para a Fórmula de Euler via derivadas 

Se consideramos a função exponencial natural definida sobre os reais, sabemos que (𝑒𝑥)′ =
𝑒𝑥. Por outro lado, a função exponencial complexa 𝑓(𝑧) = 𝑒𝑧com z ϵ ℂ, satisfaz a mesma
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propriedade. Nesse caso, 𝑓′(𝑧) = (𝑒𝑧)′ = 𝑒𝑧. Já pela regra da cadeia, se z for um número imaginário
puro, teremos (𝑒𝑖𝑥)

′
= 𝑖𝑒𝑖𝑥.  Assim, definindo uma função 𝑓dada por:

𝑓(𝑥) = (cos 𝑥 −  𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑥) 𝑒𝑖𝑥.   (1) 

É claro que 𝑓 está bem definida e pela regra do produto: 

𝑓′(𝑥) = −(𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑖 cos 𝑥) 𝑒𝑖𝑥 + (𝑖)𝑒𝑖𝑥(cos 𝑥 − 𝑖 sin 𝑥) (2)
= 𝑒𝑖𝑥(− sin 𝑥 − 𝑖 cos 𝑥 + 𝑖 cos 𝑥 + sin 𝑥)
=  𝑒𝑖𝑥. 0 = 0.       

O que significa dizer que a função 𝑓 é constante. Note que tomando x = 0, temos 𝑓(0) = 1. 
Nesse sentido, como já sabemos que f é constante, chegamos à conclusão que: 

(𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑖 sen 𝑥) 𝑒𝑖𝑥 = 1.                                             (3)

Multiplicando ambos os membros da equação (3) por (𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝑥), obtemos: 

(𝑐𝑜𝑠2𝑥 + sen2 𝑥) 𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sen 𝑥.                            (4)

E da relação fundamental da trigonometria, obtemos a partir da equação (4) a fórmula de 
Euler: 

𝒆𝒊𝒙 = 𝐜𝐨𝐬 𝒙 + 𝒊 𝐬𝐞𝐧 𝒙.                                                  (5)

Note que identidade (5) é válida para qualquer número complexo 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖. Nesse caso, 
temos: 

𝑒𝑧 = 𝑒𝑎+𝑏𝑖 = 𝑒𝑎. 𝑒𝑏𝑖 = 𝑒𝑎(𝑐𝑜𝑠𝑏 + 𝑖𝑠𝑒𝑛𝑏) (5) 

3.2 Algumas Aplicações da Fórmula de Euler 

Aplicação 1 

Através da Fórmula de Euler podemos encontrar em uma única expressão os cinco números 
mais fantásticos que surgiram ao longo da história da matemática. Essa expressão ficou conhecida 
como a identidade de Euler. A relação é uma consequência imediata da equação (5), quando tomamos 
x = 𝜋. Neste caso: 

𝑒𝑖𝜋 = cos 𝜋 + 𝑖 sin 𝜋 ⟹   𝑒𝑖𝜋 = −1 + 𝑖 . 0. (6) 

Portanto, 
𝑒𝑖𝜋 + 1 = 0.                                                                 (7)

Note que essa expressão relaciona o “zero”, cuja origem se deu por volta do século V 
d.C. O número de Euler “e”, cuja possível aparição se deu através do matemático Jakob Bernolli
(1654 - 1705), quando buscava calcular um certo limite de sequências, hoje é definido com um valor
aproximado, sabendo que esse número irracional é e = 2; 718281828459045235360287.... Já o 𝜋 que 
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surgiu da tentativa de calcular o perímetro de um círculo, representa a razão entre o perímetro de 
qualquer círculo e seu diâmetro. O número 𝑖 = √−1 chamado de unidade imaginária, foi responsável 
pela extensão do conjunto dos números reais e, através dele, foi possível determinar a raiz de números 
negativos.  

Aplicação 2 

Através da fórmula de Euler foi possível definir a potência complexa de um número complexo. 
Um fato curioso deste resultado é que um número complexo, elevado a um número igualmente 
complexo, pode ser um número real. De fato, note a equação (5), que se fizermos 𝑥 =

𝜋

2
  obtemos:

𝑒𝑖
𝜋

2 = 𝑖 (8) 

Elevando ambos os membros da equação (8) a 𝑖, temos: 

𝑖𝑖 = 𝑒𝑖
𝜋

2
.𝑖 ⟺   𝑖𝑖 = 𝑒−

𝜋

2. (9) 

Logo, mostramos que 𝑖𝑖 = 𝑒−
𝜋

2, é um número real e, mais precisamente, chegamos à 
conclusão de que uma aproximação para (√−1 )√−1 é  0.20788, o que é um fato, além de curioso,
bem intrigante. 

Aplicação 3 

Através da fórmula de Euler conseguimos definir as funções trigonométricas complexas. 
Basta calcularmos, a partir de (5), o valor de (𝑒−𝑖𝑧 + 𝑒𝑖𝑧) e (𝑒−𝑖𝑧 − 𝑒𝑖𝑧), com z ϵ ℂ. Fazendo os
cálculos, obtemos:  

𝑐𝑜𝑠𝑧 =  
𝑒−𝑖𝑧+𝑒𝑖𝑧

2
(10) 

e 

𝑠𝑒𝑛𝑧 =  
𝑒−𝑖𝑧−𝑒𝑖𝑧

2𝑖
(11) 

Embora as funções seno e cosseno complexas tenham uma forte conformidade com as funções 
no conjunto dos números reais, existem grandes diferenças quando tratadas no conjunto dos números 
complexos. Em síntese, quando trabalhamos com funções trigonométricas complexas podemos 
encontrar valores para o seno e o cosseno maiores do que 1, o que não ocorre no caso real.

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos, a partir desse trabalho, que a Fórmula de Euler possui um ramo de 
aplicabilidade imenso. Ela permitiu obter resultados que, até então, eram impossíveis de serem 
determinados, sendo assim considerada estratégica para diversos ramos da matemática  
(SANTOS, 2014). 

Apresentamos através desse texto apenas algumas consequências da Fórmula de Euler, ou 
seja, esse tema pode ser muito mais explorado. Mesmo assim, pudemos observar como a matemática 
pode ser fascinante, quando estudada a partir da sua história. 
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Ao fim desse trabalho, esperamos que este sirva como fonte de pesquisa, motivação ou 
mesmo como curiosidade para aqueles que admiram os conceitos matemáticos, suas histórias e suas 
aplicações. 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa 

em andamento cujo objetivo central consiste 

em analisar a evasão dos alunos que se 

matriculam no curso de Licenciatura em 

Matemática no IFRN/Mossoró. Trata-se de 

uma investigação qualitativa, em que espera- 

se, ao final, compreender os motivos que 

levam os estudantes a abandonar o curso, 
bem como fornecer subsídios teórico- 

práticos para a avaliação interna, no sentido 

de (re) elaborar soluções para o problema 

levantado.  

PALAVRAS-CHAVE: Evasão, Licenciatura em Matemática, Avaliação. 

ABSTRACT 

The present work presents an ongoing 

research whose central objective is to 

analyze the evasion of students who enroll in 

the Mathematics Degree course at the IFRN 

/ Mossoró. This is a qualitative research, in  

which it is hoped, at the end, to understand 

the reasons that lead students to leave the 

course, as well as to provide theoretical and 

practical support for internal evaluation, in 

order to (re) the problem raised. 

KEYWORDS: Evasion, Bachelor in Mathematics; Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a evasão dos alunos que se 

matriculam no curso de Licenciatura em Matemática no IFRN/Mossoró e o índice de 

reprovação, por disciplina, para identificar em quais disciplinas os alunos encontram maior 

dificuldade. Também busca compreender os principais motivos da desistência dos alunos no 

decorrer do curso.   

2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa consiste em um estudo qualitativo, em que as dimensões 

quantitativa e qualitativa não são contrapostas e dicotômicas, mas interdependentes e 

interligadas na compreensão do objeto de estudo (MINAYO, 1994). Nesse estudo, partimos 

do seguinte problema: Porque apenas 16,9% dos alunos que se matricularam no curso de 

Licenciatura Plena em Matemática no período de 2009 a 2012 conseguiram concluir? Para 

essa pergunta, formulamos a seguinte hipótese: o problema da evasão na Licenciatura em 

Matemática no campus do IFRN/Mossoró é multidimensional e determinado por fatores de 

diversas ordens, dentre os quais destacamos: a) o exercício de outras funções fora do curso 

pelos alunos, como por exemplo o trabalho, levando-os a se atrasar ou, até mesmo, desistir 

do curso; b) a deficiência no conhecimento da matemática básica, seja por fazer muito tempo 

que não estudam, seja pelas deficiências advindas da educação básica; c) a falta de 

identificação com o curso de Matemática e com a profissão docente, que leva alguns alunos 

a escolherem o curso apenas para obter um diploma de nível superior ou até conseguirem 

vaga em outro curso do seu interesse.  

Quanto aos procedimentos desta investigação, realizaremos uma coleta de dados 

estatísticos na Coordenação de Administração Escolar do IFRN – Campus Mossoró, 

referente aos alunos que se evadiram, se formaram, cancelaram a matricula, foram jubilados 

e os concludentes das turmas de 2009.2 a 2012.2 do curso de Licenciatura Plena em 

Matemática. Além disso, serão coletados dados, na Pedagogia do IFRN – Campus Mossoró, 

referentes ao número de alunos reprovados por disciplina. Com esses dados coletados, serão 

elaborados gráficos para demonstrar o índice de evasão e reprovação por disciplina das 

quatro turmas concluintes do curso.   

Quanto às técnicas utilizadas, será feita uma entrevista escrita semiestruturada, 

contendo questões fechadas e abertas, por possibilitar ao entrevistado falar mais sobre o tema 

proposto. Essa entrevista será aplicada com os alunos que ainda estão cursando os períodos 

2º, 4º, 6º e 8º, pois com o uso da entrevista pode-se conhecer a opinião dos alunos sobre o 

que estão achando do curso, quais as dificuldades encontradas por eles, saber o porquê de 

escolherem o curso, perscrutando assim os motivos que geram os altos índices de evasão no 

referido curso.   

Além das pesquisas de campo mencionadas acima que serão realizadas, também será 

feita uma pesquisa bibliográfica a respeito da evasão, quais são as principais causas que 

levam o aluno a desistir do curso.  
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3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A evasão é uma ação de abandono, fuga de alguma coisa e o ato de alterar a direção, 

mudar o objetivo. No ambiente escolar, a evasão significa que o aluno matriculado deixa de 

frequentar as aulas e, muitas vezes, isso ocorre por diversos motivos, dentre eles, a 

necessidade de entrar no mercado de trabalho, falta de interesse pelo estudo e problemas de 

doença na família.  

Tinto apud Silva (2013, p.315) declara em seu modelo que a evasão acontece devido 

as influencias sociais e intelectuais que comprometem a vontade dos alunos continuarem na 

instituição. O autor divide a influência em quatro fatores, com relação a decisão do estudante 

evadir-se: primeiro, questões referentes a aptidão, escolaridade e situação familiar; segundo, 

a correlação entre os propósitos e compromisso da faculdade e os estudantes; terceiro, o 

convívio formal e informal no local acadêmico e no social; e por último, a adaptação 

acadêmica e social que os itens acima dispõem. Esse modelo enfatiza a importância da 

adaptação e do acesso a uma nova realidade de ensino que os alunos encaram quando saem 

do ensino médio para o superior e que, durante o processo de adaptação, irão aparecer 

questões onde o estudante decidirá se irá permanecer ou não na faculdade escolhida.  

No Brasil, há poucos estudos com relação a evasão no ensino superior. E esses estudos 

partem de dois pontos distintos: um é tratar das motivações para o abandono de um modo 

geral e o segundo tenta criar um perfil de aluno evadido, mencionando as causas que leva o 

aluno a desistência do curso, com o resultado desses trabalhos, Silva (2013, p. 316) relata 

que:  

Pode-se dizer que os resultados encontrados para o caso brasileiro apontam 
para a falta de perspectiva na carreira, o baixo nível de comprometimento 
com o curso, a baixa participação em atividades acadêmicas, a falta de apoio 
familiar, instalações precárias e o baixo desempenho escolar como as 
principais justificativas da evasão no ensino superior. Estes apontamentos 

variam em grau de acordo com a instituição pesquisada, o que demonstra 
que características particulares das IES e de seus alunos são fundamentais, 
mas sugerem importante diagnóstico do problema.  

Em outros países, existe uma preocupação maior com relação aos índices de evasão 

se comparado ao Brasil. Esse fato se justifica pelas inúmeras pesquisas realizadas com o 

objetivo de identificar quais as causas da evasão, as quais tem como foco os trabalhos em 

IES especificas, tendo em vista que cada instituição possui características diferenciadas uma 

das outras.  

A evasão escolar não é algo que surgiu recentemente. É um problema que a sociedade 

traz consigo a muitos anos e existem muitos fatores que contribuem para o estudante desistir, 

devendo sempre serem realizados estudos a respeito do assunto, a fim de se chegar a um 

diagnóstico preciso e de criar metodologias nas IES para combater ou ao menos diminuir o 

índice de evasão nos cursos superiores.   
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização dessa investigação, pretendemos trazer uma reflexão sobre as 

causas da evasão no curso de Licenciatura Plena em Matemática no IFRN/Mossoró, bem 

como fornecer subsídios teóricos e práticos para a realização do processo de avaliação interna 

do curso, no sentido de (re) elaborar soluções para o problema levantado.  
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RESUMO 

Neste trabalho apresentaremos estudo de caso de 
caráter exploratório onde analisamos a qualidade 
do exame de admissão do processo seletivo para 
os cursos técnicos de nível médio integrado do 
IFRN - 2016. Tal análise foi feita através da 

calibração dos itens. Utilizamos o software 
PARAM para realizar os cálculos. Os resultados 
mostraram que o teste, de uma forma geral, 
precisa de ajustes.  

ABSTRACT 
In this work, we will present an exploratory case 
study where we analyze the quality of the 
admission exam of the selection process for the 
IFRN - 2016 integrated middle level technical 
courses. This analysis was done through the 

calibration of the items. We used the PARAM 
software to perform the calculations. The results 
showed that the test, in general, needs 
adjustments.  

1 INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo a avaliação, como parte do processo de ensino aprendizagem, tem sido 
foco de discussões e pesquisas na Educação e em outras áreas relacionadas. Libaneo (1994) descreve 
que a avalição é uma tarefa didática essencial e contínua do trabalho docente, que deve acompanhar 
passo-a-passo o processo de ensino e aprendizagem. Pois, através dela conseguirmos ver os resultados 
do processo de trabalho conjunto do docente e dos alunos, tendo no final uma visão geral dos objetivos 
alcançados. Outro fator importante sobre a avaliação é a classificação dos sujeitos, tendo em vista os 
resultados dispostos após a aplicação de algum instrumento avaliativo. Para isso, foram criadas regras 
que tomam os resultados da avaliação e os convertem em classificação, que diz respeito aos 
conhecimentos adquiridos em determinada ramo. 

Entretanto, com o passar do tempo, sugiram várias questões em relação aos métodos 
avaliativos utilizados. Estas formas de avaliar estariam realmente refletindo o que se deseja? Os 
modelos de avaliação são capazes de avaliar as habilidades e conhecimentos dos alunos? Como medir 

PALAVRAS-CHAVE: PARAM, Calibração, Itens, Teste. 

KEYWORDS: PARAM, Calibration, Items, Test. 
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o conhecimento em ensino da Matemática de um discente, levando em conta uma traço que não pode
ser medido, com algum instrumento ou método? Existe uma série de questionamentos sobre como se
deve avaliar um aluno. Essa busca gerou o que conhecemos hoje como Teoria de Resposta ao Item
(TRI), que tem a função de solucionar alguns desses problemas.

A TRI é um conjunto de modelos matemáticos que tem como principal função medir as 
habilidades dos sujeitos a partir das respostas dadas por eles de acordo com um teste. A TRI surgiu a 
partir dos anos 50, baseados nos trabalhos de Frederic Lord (1952), na teoria dos traços latentes, 
Lazarfeld (1959) e do dinamarquês Rasch (1960). A TRI descreve o item segundo três parâmetros: a 
probabilidade do acerto casual (chute); o grau de dificuldade do item; e, por fim, a discriminação do 
item, que é a capacidade que o item tem de diferenciar as probabilidades de acerto de sujeitos com 
habilidades pouco distintas. 

Este trabalho tem como objetivo analisar um estudo de caso de caráter exploratório, para 
qualificar os itens que compõem o exame de admissão do Processo Seletivo para os Cursos Técnicos 
de Nível Médio na Forma Integral – 2016, a calibragem dos itens, isto é, o cálculo dos parâmetros 
dos itens por meio da TRI. Diante disso foi feito o apanhado dos dados cedidos, onde será analisada 
a estimativa dos parâmetros dos 20 itens de Matemática do exame segundo a TRI, pelo Método de 
Máxima Verossimilhança apresentando a descrição de cada item do exame, fornecidos pelos 
parâmetros estimados. Este trabalho busca a estimulação de discussões sobre a qualidade da avaliação 
em Matemática se utilizando da TRI.  

2    TRI – TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM 

De acordo com Andrade, Tavares & Valle (2000), temos diversos modelos para TRI que 
buscam apresentar a probabilidade de um indivíduo fornecer uma resposta a uma determinada questão 
em função dos parâmetros do item e das habilidades do respondente. 

Há três fatores que caracterizam os diferentes modelos: 

a) O item: dicotômicos ou não dicotômicos;
b) A população: uma ou mais de uma;
c) Traços latentes: quantidade a ser medida, uma ou mais de uma.

Neste trabalho trataremos os modelos unidimensionais, que avaliam apenas um traço latente
ou habilidade (𝜃). Os modelos dos itens dicotômicos, são usados para análise de itens de múltiplas 
escolhas dicotomizados (certos ou errados) ou para análise de itens abertos (respostas livres), quando 
examinados de forma dicotomizada. 

2.1 ML3 - MODELO LOGÍSTICO DE 3 PARÂMETROS 
Dos modelos proposto pela TRI, o modelo logístico unidimensional (mede só um traço 

latente) de 3 parâmetros (cada item é caracterizado por três valores), o ML3, é atualmente o mais 
utilizado e é dado por: 

𝑃(𝑈𝑖𝑗 = 1|𝜃𝑗) = 𝑐𝑖 + (1 − 𝑐𝑖)
1

1 + 𝑒−𝐷𝑎𝑖(𝜃𝑗−𝑏𝑖)
(1) 

com 𝑖 = 1, 2, … , 𝐼 e 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛, onde: 

a) 𝑈𝑖𝑗 é uma variável dicotômica que assume os valores 1, quando o indivíduo 𝑗 responde
corretamente o item 𝑖, ou 0 quando o indivíduo 𝑗 não responde corretamente ao item 𝑖;

b) 𝜃𝑗  representa a habilidade (traço latente) do 𝑗-ésimo indivíduo;
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c) 𝑃(𝑈𝑖𝑗 = 1|𝜃𝑗) é a probabilidade de um indivíduo 𝑗 com habilidade 𝜃𝑗  responder corretamente o
item 𝑖 e é chamada de Função Resposta do Item – FRI;

d) 𝑏𝑖 é o parâmetro de dificuldade (ou de posição) do item 𝑖, medido na mesma escala da habilidade;
e) 𝑎𝑖 é o parâmetro de discriminação (ou de inclinação) do item 𝑖, com valor proporcional à

inclinação da Curva Característica do Item – CCI no ponto 𝑏𝑖;
f) 𝑐𝑖 é o parâmetro do item que representa a probabilidade de indivíduos com baixa habilidade

responderem corretamente o item 𝑖 (conhecido como “chute”);
g) 𝐷 é um fator de escala, constante e igual a 1.

2.2  OS PARÂMETROS DO ITEM 

De acordo com o ML3, cada item do instrumento de avaliação é caracterizado por um conjunto 
de três parâmetros. De uma forma geral, dados os três parâmetros de um determinado item, a 
probabilidade de que um indivíduo responda corretamente aquele item, só depende de sua habilidade. 
A Figura 1 é a representação gráfica da Função Característica do Item (FCI) - a equação do ML3. Tal 
representação gráfica recebe o nome de Curva Característica do Item (CCI).  

Figura 1: Curva Característica do Item - CCI 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O parâmetro 𝑎 (discriminação do item) funciona para identificar a capacidade do indivíduo 
com habilidades diferentes. Quando o valor da descriminação é muito baixo vai acarretar que 
indivíduos com habilidades diferentes têm praticamente as mesmas chances de acertar o determinado 
item. Em relação ao Parâmetro 𝑏 (dificuldade do item) é uma medida da dificuldade do item. É 
medido na mesma escala da habilidade. Já em relação ao Parâmetro 𝑐 (probabilidade de acerto 
casual), caracteriza-se como a probabilidade de um aluno com pouca habilidade responder 
corretamente certo item, e é muitas vez visto como  parâmetro de “chute”. Quando o acerto casual é 
igual a zero, um sujeito com habilidade igual à dificuldade da questão, tem probabilidade 0,5 de 
acertar o item. 

3   METODOLOGIA 

3.1 ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS ITENS E DAS HABILIDADE 

Um dos processos de grande relevância na TRI é a estimação dos parâmetros dos itens e das 
habilidades dos indivíduos. Tendo em vista que a probabilidade de uma resposta correta em relação 
ao item depende da habilidade do respondente e dos parâmetros que definem o item. No entanto, estes 
dados são desconhecidos e somente temos as respostas do sujeitos. Para isso, é utilizado um 
procedimento de estimação dos parâmetros e da habilidade na TRI. Seja qual for a situação, a 
estimativa é feita pelo Método de Máxima Verossimilhança através de aplicação de processos 
iterativos, como o algoritmo de Newton-Raphson ou Scoring de Fisher e também alguns processos 
baysianos (ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). No caso do trabalho foi utilizado o Método de 
Máxima Verossimilhança com algoritmo de Newton-Raphson, uma vez que não sabemos os 
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parâmetros dos itens ou as habilidades dos respondentes, tendo somente os dados das respostas dos 
sujeitos em relação aos itens. 

3.2  LOCAL DA PESQUISA E INDIVÍDUOS ANALISADOS 

Esta pesquisa tem como metodologia um estudo de caso de natureza exploratória, que tem 
como principal alvo de analisar o exame de admissão regido pelo Edital Nº 26/2016 - PROEN/IFRN 
- Processo Seletivo para os Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Integral (INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE.
2016a). Foram aplicados os métodos da Teoria de Resposta ao Item a fim de analisar as questões da
prova de Matemática (questões de 21 a 40) do referido processo de seleção. As análises foram
realizadas a partir de dados concedidos pela Coordenação de Administração Escolar (COADES/MO).
O exame de seleção destina-se a ocupação de 3.023 vagas para ingressa no primeiro semestre letivo
de 2017. Em relação ao número de inscritos no processo seletivo que foram utilizados como objeto
de estudo um total de 22.777 candidatos inscritos. As provas do processo seletivo são dispostas da
seguinte forma: Língua Portuguesa (20 questões de múltipla escolha), Matemática (20 questões de
múltipla escolha), e uma Produção Textual Escrita (questão discursiva). Todo o conteúdo é baseado
no Ensino Fundamental.

3.3 ORGANIZAÇÃO E AS FERRAMENTAS DE PESQUISA 

Este trabalho tem como intenção de analisar a qualidade dos itens que compõem a prova. No 
entanto, devido a limitações do software que utilizamos (PARAM), e do fato de somente 
conhecermos as respostas dos indivíduos, não havia como calcular os parâmetros dos itens isolados 
das habilidades dos respondentes. Assim, em nossas iterações, obtivemos tanto os parâmetros que 
serão utilizados aqui, quanto as habilidades que serão utilizadas em trabalho posterior. Como ponto 
de partida foi feito a separação dos gabaritos de Língua Portuguesa de cada aluno deixando somente 
os gabaritos de Matemática. Em seguida, usou-se um pequeno código escrito em linguagem C para 
comparar o gabarito de cada sujeito como gabarito oficial. Para cada questão que coincidisse (acerto), 
o código atribuía 1; para cada erro, 0. Ao fim, obtivemos um arquivo com um número de linhas igual
ao número de respondentes e, cada linha, era o vetor resposta (formado por 0´s e 1´s) de um aluno.
Em seguida, estes dados foram usados para alimentar o software livre PARAM, responsável por fazer
a calibragem dos 20 itens da prova de Matemática, a partir das respostas dos indivíduos, obtendo os
valores calculados dos parâmetros.

4    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Iremos discutir a qualidade dos itens de acordo com a pesquisa realizada e os dados coletados, 
que foram obtidos por meio dos parâmetros dos itens da TRI, calculados através do software PARAM. 
Neste trabalho foi feito um estudo das 19 questões (uma questão foi anulada pela banca examinadora) 
de Matemática. Tomaremos para análise a Tabela 1 para melhor qualificar os itens da prova de seleção 
e na Figura 2 todas as CCI’s dos itens. 

Tabela 1 - Classificação dos parâmetros da TRI (ML3) 
Parâmetros TRI Classificação Itens 

Discriminação (𝒂) 

Nenhuma 
Muito baixa 11 

Baixa 
Moderado 2,3,6,7,9,10,19,20 

Alta 
Muito alta 1,4,5,8,12,14,15,16,17,18 
Muito fácil 
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Dificuldade (𝒃) 

Fácil 4 
Mediano 9 
Difícil 1,6,8,17,18 

Muito difícil 2,3,5,7,19,11,12,14,15,16,19,20 

Acerto ao casual (𝒄) Abaixo de 0,25 1,3,4,5,6,9,12,16,18,19,20 
Acima de 0,25 2,8,10,11,14,15,17 
Fonte: Elaborando pelo autor 

Com base na Tabela 1, 12 dos 19 itens avaliados são classificados como muito difíceis, 5 estão 
entre os difíceis e os outros são classificados como fáceis e médios. Em relação à descriminação, 
temos 10 itens com discriminação muito alta, 8 com descriminação moderada e 1 item como muito 
baixo. Considerando estes dados, podemos inferir que o exame é classificado como sendo muito 
difícil fazendo com que sujeitos com habilidades baixas tenha dificuldade na avaliação. No que se 
refere a probabilidade de acerto casual (chute), o conjunto de itens está numa proporção razoável com 
12 itens abaixo de 0,25 (onde este valor é a estimativa adotada no trabalho em relação ao parâmetro 
c) e 7 itens acima de 0,25.

A partir das informações descritas pela Tabela 27 temos os gráficos das CCI´s a seguir. 

Figura 2 - CCI's de todos os itens analisados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com base nas estimativas dos parâmetros, identificamos alguns itens que precisam passar por 
modificações para atingir seu objetivo diante da avaliação.  

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Teoria de Resposta ao Item surgiu ao longo da história da necessidade de resolver problemas 
em relações aos métodos ou instrumentos utilizados para avaliar determino aluno usando os 
parâmetros do itens. Neste trabalho, pudemos perceber que a TRI tem uma grande importância no 
meio educacional e nas avalições em grande escala fazendo que sua relevância seja de grande valia 
para ser utilizado hoje em dia como ENEM, SAEB e outras avaliações educacionais. 

Esperamos que este trabalho sirva para motivar outros a discutir e elaborar projetos com as 
mesmas características deste artigo em questão fazendo com que se ache um olhar prático quando 
falamos da TRI em um estudo de caso. Como perspectivas de trabalho futuro, pretendemos fazer uma 
comparação entre as “notas” atribuídas aos candidatos por meio da Teoria Clássica dos Testes e 
Teoria de Resposta ao Item. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

A amêndoa da castanha de caju tem alto valor 

nutritivo, incluindo lipídios e proteínas. Tendo 

em vista a grande quantidade de resíduos 

gerados por indústrias de alimentos, o objetivo 

desta pesquisa foi aproveitar o resíduo da 

obtenção do extrato de castanha de caju para a 

elaboração de uma farinha sem glúten e realizar 

sua caracterização físico-química. O resíduo foi 

secado a 50 ºC por 24 horas e triturado para 

obtenção da farinha. Obtiveram-se os valores de 

1,98%±0,35 para umidade; 19,33%±3,25 para 

proteínas; 2%±0,15 para cinzas; 43,44%±7,04 

para lipídeos e 33,23% para carboidratos.

ABSTRACT 

Cashew nut almonds have high nutritional 

value, including lipids and proteins. Considering 

the large amount of residues generated by food 

industries, the objective of this research was to 

take advantage of the residue obtained from the 

cashew nut extract to prepare a gluten-free meal 

and perform its physico-chemical 

characterization. The residue was dried at 50 ° 

C for 24 hours and ground to obtain the flour. 

The values of 1.98% ± 0.35 for moisture were 

obtained; 19.33% ± 3.25 for proteins; 2% ± 0.15 

for ash; 43.44% ± 7.04 for lipids and 33.23% 

for carbohydrates.

1 INTRODUÇÃO 

A amêndoa da castanha de caju apresenta alto valor nutritivo, incluindo lipídios, proteínas, 

fibras e sais minerais como ferro, magnésio e potássio (CÂMARA, 2010). Tal castanha pode ser 

utilizada para obtenção do seu extrato vegetal, o qual pode representar uma substituição para o leite 

de vaca, já que possui muitos nutrientes e tem baixo custo de produção, sendo, portanto, uma 

PALAVRAS-CHAVE:  castanha, resíduo, farinha. 

KEYWORDS:  chestnut, residue, flour. 
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alternativa bastante viável em razão da grande disponibilidade na região nordeste do país (COSTA, 

2013).  

Além disso, a amêndoa da castanha de caju também pode ser utilizada sob a forma de 

farinha para elaboração de pães, biscoitos, bolos, entre outros produtos facilmente aceitos pelos 

consumidores, visto que é capaz de enriquecer estes alimentos com vários nutrientes, promovendo a 

manutenção da saúde e constituindo uma alternativa para os que buscam alimentos isentos de 

glúten, já que a castanha de caju não possui essa proteína vegetal (ARAÚJO et al., 2012).  

A ingestão de glúten por pessoas acometidas pela doença celíaca (DC) induz uma lesão 

inflamatória do intestino delgado com consequente má absorção de nutrientes essenciais para o bom 

funcionamento do organismo. O tratamento para esta doença autoimune consiste unicamente na 

exclusão de alimentos que contenham glúten, mas os alimentos disponíveis para os celíacos são 

poucos, principalmente fora dos grandes centros urbanos, o que dificulta a dieta (SILVA, 2010). 

Tendo em vista a grande quantidade de resíduos gerados pelas atividades agroindustriais, 

uma atenção maior vem sendo dada à minimização e/ou reaproveitamento desses resíduos, os quais, 

sendo provenientes de indústrias de alimentos, podem conter quantidades consideráveis de 

proteínas, enzimas, óleos essenciais e muitos outros nutrientes (COELHO et al., 2001). 

Diante do exposto, objetivou-se no presente trabalho, caracterizar físico-quimicamente a 

farinha obtida do resíduo gerado na obtenção de extrato vegetal de castanha de caju. 

2    METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Currais Novos.  

O resíduo da castanha de caju foi adquirido a partir do processo de obtenção do extrato 

vegetal da castanha de caju. As castanhas utilizadas foram obtidas no povoado Serra de Santana, em 

Lagoa Nova – RN. 

Para a obtenção do extrato e consequente aquisição do resíduo, foram realizados os 

seguintes processos a partir das castanhas, de acordo com o fluxograma:  

OBTENÇÃO 

SELEÇÃO 

MOLHO 

DRENAGEM 

FERVURA 

TRITURADAS COM ÁGUA 
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Fonte: próprios autores. 

As análises físico-químicas foram realizadas no laboratório de Análise de Alimentos do 

Campus Currais Novos. Foram realizadas as seguintes determinações: 

• Teor de umidade, determinado de acordo com o método 31.1.02 da AOAC (1995), usando-

se estufa a 105°C por 8 horas. 

• Teor de cinzas obtido depois que as amostras forem carbonizadas até cessar a liberação de

fumaça e, posteriormente, calcinadas em mufla a 540°C até peso constante, segundo o método 

31.1.04 da AOAC (1995). 

• Teor de lipídios, determinado por extração pelo método de Soxhlet, durante seguidas 10

horas e posterior evaporação do solvente, de acordo com o método 31.4.02 da AOAC (1995). 

• Teor de proteínas, apurado pela técnica de micro-Kjeldahl, baseado em hidrólise e posterior

destilação da amostra, utilizando o fator 6,25 x %N, de acordo com o método 31.1.08 da AOAC 

(1995). 

• Teor de carboidratos, estimado por diferença, subtraindo de 100 o somatório de umidade,

proteínas, lipídeos e cinzas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 1 estão dispostos os resultados correspondentes aos valores de umidade, 

proteínas, cinzas, lipídeos e carboidratos, obtidos nas análises físico-químicas da farinha. 

PENEIRAÇÃO 

PASTEURIZAÇÃO 

PENEIRAÇÃO 

ENVASE 

ARMAZENAMENTO 

RESÍDUO 

SECAGEM 

TRITURAÇÃO 

EMBALAGEM A VÁCUO 
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Tabela 1 - Composição Centesimal 

Composição Centesimal da Farinha de Castanha de Caju 

ANÁLISE VALOR (%) 

Umidade 1,98 ± 0,35 

Proteínas 19,3341 ± 3,25 

Cinzas 2,0003 ± 0,15 

Lipídeos 43,4498 ± 7,04 

Carboidratos* 33,2358 

*Carboidratos obtidos por diferença

Para a umidade e proteínas, foram encontrados os valores: 1,98% e 19,33%, 

respectivamente. Teores próximos foram encontrados por ARAÚJO et al (2012) que caracterizou a 

farinha de castanha de caju e encontrou 1,01% para umidade e 21,2% para proteínas.  

Nota-se que a farinha do resíduo da castanha de caju encontra-se dentro do padrão 

estabelecido pela ANVISA (1978), que determina o máximo de 15% para umidade em farinhas. 

O baixo teor de umidade da farinha de castanha de caju pode ser considerado uma boa 

propriedade desse produto, visto que o parâmetro em questão é determinante em relação à 

estabilidade e conservação do alimento. BARBOSA, BRONDANI e FARIAS (2013) 

caracterizaram o pão de forma enriquecido de farinha de castanha de caju e encontraram valores 

mais baixos de umidade para este produto, quando comparado ao pão comum produzido com 

farinha de trigo.  

Ao caracterizar a farinha de trigo, VIEIRA et al (2015) encontraram um teor equivalente a 

14,58% para proteínas, verifica-se, portanto, maioria significativa desse componente na farinha de 

castanha de caju, o que indica que esta última pode ser considerada uma boa opção para 

substituição da farinha de trigo na produção de pães, bolos, etc., proporcionando enriquecimento 

nutricional destes alimentos.   

Para cinzas, o valor encontrado foi de 2%. LIMA et al. (2015) produziram uma paçoca com 

o resíduo obtido da extração do óleo da castanha de caju, e obteve o valor, em percentagem, de 2,75

para cinzas. O maior valor encontrado para este componente na paçoca pode ser explicado pela

ocorrência da adição de outros ingredientes para elaboração do produto.

O teor de lipídeos encontrada para a farinha foi de 47,44%, valor próximo ao relatado por 

MELO et al. (1998), que caracterizaram amêndoas de castanha de caju cruas e tostadas – os valores 

foram 46,28% para as amêndoas cruas e 48,35% para as amêndoas tostadas. Portanto, observa-se 

que o alto teor lipídico da farinha é devido à grande concentração deste componente nas próprias 

amêndoas da castanha de cajú.  

Os carboidratos, que foram obtidos por diferença, representaram 33,23% da composição da 

farinha de castanha de caju. Comparando este valor à quantidade de carboidratos presentes na 

farinha de trigo, segundo BOEN (2007), que é de 76,29%, percebe-se uma menor proporção deste 

componente na farinha de castanha. A maioria dos produtos de panificação elaborados com farinha 
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de trigo são ricos em carboidratos, sendo considerados, dessa forma, alimentos de alto valor 

energético e pobre em nutrientes (PEREIRA, 2013). Neste contexto, a farinha de castanha de caju 

pode contribuir para elaboração de produtos de panificação de alto valor nutricional e menor teor de 

carboidratos.    

MORAIS et al (2014) elaboraram uma pizza produzida com substituição total de farinha de 

trigo pela farinha de castanha de caju e analisou-a sensorialmente, comparando-a com a pizza 

padrão (com farinha de trigo) e obtiveram resultados positivos quanto à aceitação e intenção de 

compra do produto feito a partir da farinha de castanha.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O valor de umidade muito baixo da farinha da castanha de caju pode ser um fator benéfico 

para sua conservação, já que muita umidade pode contribuir para o crescimento microbiano, 

interferindo na estabilidade do alimento. Os altos valores de minerais e proteínas são favoráveis, 

pois podem fornecer nutrientes aos alimentos elaborados com a farinha da castanha. O grande teor 

de lipídeos é explicado pelo fato de as castanhas de caju ser ricas nestes compostos, exigindo, 

assim, atenção dos consumidores, já que alguns problemas podem surgir a partir do aumento de 

gordura no organismo. O pequeno teor de carboidratos, se comparado com a farinha de trigo, pode 

influir também beneficamente em muitos alimentos que são considerados fontes de “calorias 

vazias” por terem alto valor energético e poucos nutrientes.  

Conclui-se que a composição da farinha da castanha de caju permite que esta seja um 

produto de potencial mercado e boa alternativa para a população celíaca, que, acrescentando este 

produto nas formulações dos alimentos, podem obter isenção de glúten, além de maior concentração 

de nutrientes como proteínas e sais minerais.  
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ESTUDO DA VISCOSIDADE APARENTE DA POLPA DE UMBU-CAJÁ EM 
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 

SANTOS, D. A.1; ALVES, M. N. M. 2; OLIVEIRA, R. G. M. 3; MELO, J. C. S.4 e COSTA, C. H. C. 5
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O conhecimento das propriedades reológicas 
dos produtos alimentares é fundamental para os 
processos de concepção e avaliação de 
equipamentos. O objetivo deste trabalho foi 
determinar experimentalmente a viscosidade 
aparente da polpa de umbu-cajá em diferentes 

concentrações de oBrix, na temperatura de 25 ºC 
e em diferentes velocidades de rotação. Foi 
observado que as viscosidades aparentes da 
polpa de umbu-cajá diminuem com o aumento 
da velocidade de rotação e aumentam com a 
maior concentração.  

ABSTRACT 

The knowledge of rheological properties of food 
products is vital to the processes of equipment’s 
design and evaluation. The aim of this study 
was to determine, experimentally, the apparent 
viscosity of umbu-cajá pulp in different 
concentrations of oBrix, at the temperature of 25 

°C and at different rotation speeds. It was 
observed that the apparent viscosity of umbu-
cajá pulp decrease with the increase of rotation 
speed and increase with the higher 
concentration. 

PALAVRAS-CHAVE:  Reologia, umbu-cajá, velocidade de rotação 

KEYWORDS:  Rheology, umbu-cajá, rotation speed. 
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1    INTRODUÇÃO 

As polpas de frutas industrializadas trazem ao consumidor benefícios como a praticidade 
devido o fácil preparo e manuseio desses produtos em seu uso diário. As polpas de frutas atendem à 
necessidade que a maioria das pessoas tem de consumir sucos de frutas naturais em qualquer época 
do ano sem depender da sazonalidade (Costa et al., 2013). 

Fruto nativo da região Nordeste, o umbu-cajá é considerado um híbrido natural entre o umbu 
e o cajá (Giacometti, 1993). Segundo Ritzinger et al. (2001), assim como a cajá e o umbu, o 
umbucajazeira é uma frutífera tropical nativa do Nordeste brasileiro, que possui um grande 
potencial de ser comercializada, especialmente na forma de polpa, sucos e sorvetes. Esses frutos 
possuem excelente sabor, aroma, boa aparência, é fonte de vitamina C e de considerável qualidade 
nutritiva (Carvalho et al., 2017). 

Durante o processamento de sucos e polpas de frutas, frequentemente utilizam-se 
tratamentos térmicos, os quais são influenciados por inúmeros fatores, como a quantidade de 
sólidos solúveis e insolúveis, a distribuição do tamanho de partículas, temperatura, pressão, isso faz 
com que o estudo da influência desses fatores sobre o comportamento da viscosidade aparente seja 
de grande importância (Miranda et al., 2011; Braga et al.; 2013). 

O conhecimento das propriedades reológicas dos alimentos torna-se necessário nas 
aplicações de controle de qualidade, conhecimento da estrutura física e, principalmente, nos 
processos de concepção e avaliação de equipamentos, refletindo-se no projeto de tubulações, 
bombas, trocadores de calor, evaporadores, esterilizadores e misturadores (Moura et al.,2005; Sousa 
et al., 2014). 

A viscosidade aparente das polpas de frutas depende de suas características físico-químicas 
e estrutura e pode ser utilizada como parâmetro de qualidade e correlacionada com a textura e 
análise sensorial (Feitosa et al., 2015). A determinação dos valores da viscosidade aparente é de 
grande importância prática nas especificações da polpa quando é comprada ou vendida e nos testes 
de qualidade do produto (Pereira, 2007). 

Muitos fluidos alimentícios, principalmente polpas e sucos de frutas, são classificados como 
não newtoniano e apresentam comportamento pseudoplástico. Entre eles, podem-se citar a polpa de 
noni, murta, pequi, graviola, melancia, manga centrifugada e manga (Sousa et al.; 2017; Feitosa et 
al., 2015; Sousa et al., 2014; Miranda et al., 2011; Guedes et al., 2010; Vidal et al., 2006; Vidal et 
al., 2004). 

Geralmente, no processamento de polpa de frutas, utilizam-se tratamentos térmicos e/ou 
resfriamento, o que faz com que o estudo da influência da temperatura e concentração de sólidos 
solúveis (°Brix) sobre o comportamento reológico destes produtos seja de grande importância. 

O objetivo deste trabalho foi determinar experimentalmente a viscosidade aparente da polpa 
de umbu-cajá nas concentrações de 12,8, 10 e 6 ºBrix, na temperatura de 25 ºC e nas velocidades de 
rotação de 0,3, 0,6, 1,5, 3,0, 6,0, 12, 30 e 60 rpm, afim de avaliar a influência das concentrações e 
velocidade de rotação na viscosidade aparente da polpa de umbu-cajá. 

2     METODOLOGIA 

O umbu-cajá foi adquirido no comércio da cidade de Caicó/RN, sendo escolhidos os 
maduros e com uma textura firme, sem doenças nem bolores. Posteriormente, foram lavados em 
água corrente e depois imersos em uma solução de hipoclorito de sódio a 50 ppm, durante 15 
minutos; em seguida, foram enxaguados e despolpados (remoção da pele e semente) utilizando um 
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multiprocessador. Foi utilizada inicialmente, a polpa de umbu-cajá integral com 12,8 ºBrix, 
enquanto as concentrações de 10 e 6 ºBrix foram preparadas por diluição com água destilada. 

Todos os experimentos foram realizados em triplicatas e, para o cálculo, foi utilizado à 
média dos valores obtidos. A concentração de sólidos solúveis da polpa de umbu-cajá foi realizada 
através de leitura direta com auxílio de um refratômetro portátil modelo RT-30ATC com escala de 
0 a 32 ºBrix, devidamente calibrado e ajustado a 20°C com água destilada, e os resultados expressos 
em °Brix. 

As medidas das viscosidades aparentes da polpa de umbu-cajá foram determinadas 
utilizando um viscosímetro rotativo analógico da marca QUIMIS modelo Q860A24 (Figura 1), em 
diferentes velocidades de rotação do equipamento (0,3, 0,6, 1,5, 3,0; 6,0; 12; 30 e 60 rpm) e na 
temperatura de 25 ºC.  

Figura 1: Viscosímetro rotativo analógico da marca QUIMIS modelo Q860A24 

Foi aplicado um modelo matemático (Equação 1) para verificar o seu ajuste aos dados 
experimentais da viscosidade aparente (mPa.s) da velocidade de rotação (rpm), através da regressão 
linear, método Quase-Newton.  

η= a.v b  (1) 

Onde: η – viscosidade aparente (mPa s); v – velocidade de rotação; a e b – constantes da 
equação. 

3    RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 2 tem-se os dados experimentais das viscosidades aparentes (mPa.s) da polpa de 
umbu-cajá em função das velocidades de rotação (rpm) nas concentrações de 12,8, 10 e 6 ºBrix, na 
temperatura de 25 ºC. Observa-se que as viscosidades aparentes da polpa de umbu-cajá diminuiram 
com o aumento das velocidades de rotação (rpm) nas concentrações de 12,8, 10 e 6 ºBrix. O mesmo 
comportamento foi observado por Melo et al (2008) ao estudar a viscosidade aparente da polpa de 
buriti com leite que diminuiu com o aumento da velocidade de rotação. 
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Nota-se também que as viscosidades aparente da polpa de umbu-cajá diminuiram com a 
diminuição da concentração de 12,8 ºBrix (17000 a 687 mPa.s), 10 ºBrix (6167 a 273 mPa.s) e 6 
ºBrix (700 a 56 mPa.s) para todas as velocidades de rotação (0,3 a 60 rpm). Miranda et al. (2011) 
estudando a viscosidade aparente da polpa de graviola com 25, 17, e 12 °Brix para a faixa de 
temperatura de 5 a 50 °C, também observaram a diminuição da viscosidade aparente com a 
diminuição do teor de sólidos solúveis. 

Figura 2: Viscosidade aparente da polpa de umbu cajá em diferentes concentrações de 
sólidos solúveis (ºBrix). 

Observa-se também na Figura 2 que a polpa de umbu-cajá, nas concentrações de 12,8, 10 e 6 
ºBrix, apresentam comportamento de um fluido não- newtoniano do tipo pseudoplástico, pois 
ocorreu a diminuição da viscosidade aparente das polpas com o aumento da velocidade de rotação. 
Lima et al. (2014) também verificaram a diminuição da viscosidade aparente da polpa de abacaxi 
integral com o aumento da velocidade de rotação caracterizando a polpa de abacaxi como fluido 
pseudoplástico. Vidal et al. (2006) verificaram o mesmo comportamento pseudoplástico para a 
polpa de manga centrifugada. Sousa et al. (2017) estudando o comportamento reológico da polpa de 
noni (Morinda citrifolia L.) integral e concentradas a 30 e 50°Brix, observaram que a polpa de noni 
eram fluidos não newtonianos com comportamento pseudoplástico. 

Tem-se na Tabela 1 as equações das regressões da viscosidade da polpa de umbu-cajá em 
função da velocidade de rotação para diferentes concentrações de sólidos solúveis (ºBrix). Nota-se 
que as equações obtidas podem ser usadas para estimar a viscosidade da polpa de umbu-cajá com 
diferentes concentrações de sólidos solúveis (ºBrix) em função da velocidade de rotação, pois o 
menor coeficiente de determinação encontrado foi superior a 0,93. 
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Tabela 1: Equações de regressão das viscosidades aparentes (η) da polpa de umbu-cajá com 12,8, 
10 e 6 °Brix em função das velocidades de rotação (v). 

Concentrações (ºBrix) Equações R2 
12,8 η=8030,137v-0,6105 0,9986 
10,0 η=3484,521v-0,5078 0,9944 
6,0 η= 543,541v-0,3717 0,9325 

Torres et al. (2003), ao aplicar uma equação linear para descrever o efeito da concentração 
das polpas de umbu-cajá na viscosidade aparente, constataram que a mesma pode ser utilizada por 
apresentar coeficiente de determinação (R2) superiores a 0,9. 

4   CONSIDERA¢ìES FINAIS 

A viscosidade aparente da polpa de umbu-cajá foi influenciada pelas velocidades de rotação 
e também pelas concentrações de 12,8, 10 e 6 ºBrix, sendo que as viscosidades aparentes diminuem 
com o aumento da velocidade de rotação e aumenta com o aumento da concentração. Além disso, a 
polpa de umbu-cajá apresentou comportamento do tipo pseudoplástico, o que já era esperado para 
polpa de fruta. As equações obtidas podem ser usadas para estimar a viscosidade da polpa de umbu-
cajá com diferentes concentrações de sólidos solúveis (ºBrix) em função da velocidade de rotação. 
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DINÂMICA MICROBIOLÓGICA DA SILAGEM DE SORGO (SORGHUM 

BICOLOR (L.) MOENCH) COM NEEM (AZADIRACHTA INDICA) 

RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar a contagem 
microbiológica de silagens de Sorgo associada a 
folhas de Neem distribuídos no delineamento 
utilizado foi o inteiramente casualizado com 
cinco níveis de substituição das folhas do Neem 
(0; 25%; 50%; 75% e 100%) e três repetições. O 
pH e a temperatura encontrados para as silagens 

abertas nos dias 28 e 35 foram consideradas 
dentro do padrão, já o aparecimento das 
bactérias totais aumentou no dia 35 de abertura 
com a substituição do Sorgo pelo Nem.    

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the 
microbiological score of sorghum silages 
associated with Neem leaves distributed in the 
design used in a completely randomized design 
with five replacement of Neem leaves (0; 25%, 
50%, 75% and 100%), and three replicates. The 
pH and temperature found for the open silages 

on days 28 and 35 were within the standard, 
since the appearance of the total bacteria 
increased on day 35 of opening with the 
replacement of sorghum by nem. 

1 INTRODUÇÃO 

Em decorrência dos longos períodos de estiagem no sertão nordestino, evidencia-se a 

necessidade de novas tecnologias que surjam como solução alternativa para os produtores que 

sofrem com a escassez de alimentos para seus rebanhos e que, por desconhecimento de práticas 

adequadas de manejo, permitem o super pastoreio, facilitando a degradação ambiental e baixos 

índices produtivos. Nesse entendimento, surge o Sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench como sendo 

uma favorável possibilidade, pois possui baixa exigência em água e grande potencial de produção 

de biomassa verde, consagrando-se como cultura apropriada para o cultivo em regiões com baixa 

disponibilidade hídrica (SILVA et al., 2012). Aliado a esse tipo de produção, os produtores contam 

com o armazenamento de forragem na forma de ensilagem, pois alia condições favoráveis de 

PALAVRAS-CHAVE: alternativa alimentar, bactérias, bolores, leveduras 

KEYWORDS:  alternative food, bacteria, molds, yeasts 
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produção de forragem na época das chuvas e o seu armazenamento para o suprimento das 

necessidades na estiagem.  

Outra alternativa alimentar que vem sendo utilizada sem prévio conhecimento por alguns 

produtores é o Neem (Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae), que até então tinha utilidade para 

sombreamento, auxiliando na boa climatização para os animais, e, como inseticida no combate e 

controle de pragas. O que tem se observado é que, de acordo com Govindachari (2000), a parte da 

planta que se obteve alguns tipos de estudos foram a partir das sementes, das quais, primeiramente, 

é retirado o extrato botânico com os seus constituintes para ações inseticidas ou biocarrapaticida e, 

em seguida, seu resíduo da torta de Neem, que pode ter função de suplemento alimentar para 

animais, com resultados satisfatórios, tanto do ponto de vista econômico, quanto da segurança, 

podendo até mesmo substituir a ração em alguns casos (MOSSINI; KEMMELMEIER, 2005). Em 

contrapartida, já os estudos sobre as folhas do Neem e suas propriedades nutritivas, alimentares e 

seu fornecimento como silagem ou não, de forma direta para os animais, são escassos, elevando a 

necessidades de pesquisas sobre as características dessa planta como alternativa alimentar, sendo 

associada ou não. 

Apesar dessa deficiência de estudos, o fato da maior parte da utilização do Neem ser para 

controle de pragas, bactérias e fungos, e ser também um alimento alternativo, abre um grande 

precedente para haver estudos e pesquisas relacionados à interferência que esse alimento traz para 

processos como a ensilagem, uma vez que esta técnica exige um rigoroso controle microbiológico 

(bacteriano e fungicida) para que a atuação da fermentação seja de qualidade e que, 

consequentemente, colabore para um alimento digestível, aceitável e com um duradouro tempo de 

conservação. 

Os micro-organismos naturalmente presentes nas plantas forrageiras, chamados de 

microflora epífita, são responsáveis pela fermentação das silagens, afetando também a sua 

estabilidade aeróbica e a eficiência dos inoculantes contendo micro-organismos exógenos (NUSSIO 

et al., 2003). Nesse contexto, quando se trata da análise de alimentos, mesmo os que são destinados 

a alimentação animal, a realização de uma análise microbiológica de bactérias totais e fungos é 

necessária para avaliar parâmetros alimentares qualitativos, já que a presença de micro-organismos 

contaminantes nos alimentos pode ser prejudicial à saúde dos animais. Em contraponto, a presença 

de bactérias e fungos em rações alternativas como a silagem, ao contrário dos alimentos que são 

destinados aos humanos, é indicativo de que a qualidade do produto irá depender diretamente dos 

processos químicos e biológicos que serão realizados por esses agentes, além de serem 

imprescindíveis para a fisiologia de animais ruminantes. 
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Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi avaliar a contagem microbiológica de silagens 

confeccionadas com forragem de Sorgo associada às folhas de Neem em diferentes níveis de 

substituição armazenadas até o dia 28 e 35. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi conduzida no Módulo Experimental de Pequenos Ruminantes, pertencente ao 

Núcleo de Estudos em Avaliação de Plantas Forrageiras e Nutrição de Ruminantes no Semiárido do 

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

NUPPA/NUTRISA/IFRN, em Apodi/RN, e teve duração de 6 meses (agosto a fevereiro de 2016). 

O Sorgo utilizado para a produção da forragem para a ensilagem foi o da variedade BRS 

Ponta Negra, adquirido junto a produtores da região do Vale do Apodi, colhido mecanicamente, a 

partir do momento em que a forragem atingiu teores de matéria seca entre 30 e 35%, considerados 

por McDonald (1981) adequados para o início do processo de ensilagem. A forragem do Neem foi 

oriunda de podas de plantas adultas, situadas no setor produtivo da Diretoria de Gestão da Unidade 

Agrícola-Escola (DIGUAE), sendo colhidas ainda no período vegetativo. Após a coleta, procedeu-

se a separação das folhas, pecíolos e ráquis que foram utilizadas in natura na ensilagem, juntamente 

com o Sorgo.  

Foram confeccionados 30 minissilos experimentais, com tubos PVC, medindo 50 cm de 

altura e 10 cm de diâmetro, tendo a adição equivalente a 10 cm de areia para recuperação dos 

efluentes. Os minissilos foram preenchidos com as matérias-primas previamente trituradas, 

homogeneizadas e compactadas com o auxílio de um soquete de metal e com ponta recoberta por 

borracha, procurou-se manter uma densidade próxima a 600 kg/m3. Os mesmos foram abertos aos 

28 e 35 dias após a ensilagem, e distribuídos em um delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com os cinco níveis de substituição das folhas do Neem (0; 25%; 50%; 75% e 100%), 

dois tempos de abertura e três repetições, sendo submetidos ao esquema de parcelas subdivididas, 

onde os tratamentos foram alocados nas parcelas e os tempos de abertura nas sub-parcelas. 

No momento da abertura de cada minissilo foi verificada a temperatura com o auxílio de um 

termômetro digital, cujo sensor foi introduzido no centro da massa de forragem, bem como foram 

coletadas alíquotas para determinação do pH, sendo acondicionadas em sacos plásticos, 

identificadas e armazenadas em freezer para posterior análise. O pH foi obtido pela mistura de 9 

gramas de amostra de silagem com 60 ml de água destilada com pH 7, em béquer de 250 ml, 

fazendo a leitura após 30 minutos de repouso (Silva; Queiroz, 2002). 

As análises microbiológicas das silagens dos dias 28 e 35 de abertura, foram preparadas para 
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obter o extrato e diluídas até a 10-6 diluições decimais, para então quantificar as colônias de 

bactérias totais e bolores totais. Todo o material (placas de petri, erlenmeyers, bastões de vidro e 

pipetas) utilizado para as análises microbiológicas foram devidamente esterilizadas em autoclave. 

Para a contagem de bactérias totais foi utilizado o meio industrial na proporção de 23,5 g 

(Plate Count Ágar Standard Methods Agar) para cada 1.000 ml de água destilada. Para cada placa 

de petri utilizada foi necessário aproximadamente 20 ml de meio, lembrando que lamparinas foram 

usadas para assegurar menor presença de bactérias no ambiente e para constante flambagem dos 

materiais utilizados. Em seguida, 0,1ml das três últimas diluições em triplicata das silagens foram 

inoculadas utilizando técnica de semeadura Pour-plate, conforme European Union Reference 

Laboratory for Feed Additives (EURL, 2011), espalhando com alça de Drigalsky no meio PCA, e 

acondicionadas em estufas microbiológicas por um período de incubação de 48 horas, a 37ºC.  

Para a quantificação dos bolores, esta foi realizada por meio de espalhamento em placa, 

conforme técnica Spread-plate (BASSO et al., 2012), em Ágar PDA (Potato dextrose Agar - 

Himedia) glicosado acidificado com solução de ácido tartárico a 10% em pH 3,5, em que recebeu 

0,1ml das três últimas diluições em triplicata das silagens e incubadas a 25 ºC por 5 a 7 dias em 

BOD (estufa climatizada). 

Após o período de incubação as colônias de bactérias e bolores foram contadas 

manualmente com auxílio de uma caneta permanente, sendo passíveis de serem contadas as placas 

que apresentaram entre 30 e 300 UFC (Unidade Formadora Colônia) por placa de petri e os 

resultados foram obtidos por meio de média das placas, na diluição selecionada, e expressos em log 

UFCg-1.  

Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de regressão por meio de 

análises de dados do software SAS (Statistical Analysis System, 1990). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No dia 28 de abertura do silo, o pH e a temperatura (Tabela 1) para as silagens de Sorgo 

com a adição de Neem sofreu efeito linear positivo, pois a medida em que o Neem foi sendo 

substituindo pelo Sorgo, ocorreram variações crescentes de 3,5 a 5,1 para o pH e 30,3 a 32,4ºC para 

a temperatura. Enquanto, que para o dia de abertura 35 o efeito observado foi o quadrático, 

verificando-se aumento de pH de 3,6 a 6,0 do 100% Sorgo e 0% Neem até o nível de 25% Sorgo e 

75% Neem, e em seguida uma redução com o pH de 4,8 no nível de 0% Sorgo e 100% Neem; esse 

mesmo comportamento foi observado para a temperatura, observando-se crescimento até o nível de 

25% Sorgo e 75% Neem (30,2ºC).  
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A quantificação das bactérias totais nos dias de abertura dos silos 28 sofreu efeito 

quadrático, em que foi observado redução das Unidades Formadoras de Colônias (UFC) do nível de 

100% Sorgo e 0% Neem (1,98 log UFCg-1) até o nível de 50% Sorgo e 50% Neem (1,98 log UFCg-

1), elevando-se no restante dos níveis estudados. Em contrapartida, para o dia de abertura do silo 35, 

o efeito quadrático também foi verificado, porém o comportamento foi inverso, onde houve

crescimento de bactérias totais à medida que se substituiu o Sorgo pelo Neem até o nível de 50% 

Sorgo e 50% Neem (2,48 log UFCg-1), ocorrendo a partir desse ponto redução e crescimento. 

Tabela 1: pH, temperatura e contagem de unidades formadoras de colônias de bactérias por grama 

de silagem de Sorgo com adição de Neem nos dias 28 e 35 de abertura dos silos 

¹log UFCg-1;UFC (unidade formadora de colônia); resultado de log UFCg-1 de 2,48, significa incontável 
(mais 300 UFC); *não significativo a 5% de probabilidade ** significativo a 5% de probabilidade 

Esses resultados das quantificações das bactérias, pode ser explicado pelo decréscimo do 

número de fungos e bolores totais, e em alguns níveis foi verificado a ausência (dia 28 - 50% Sorgo 

e 50% Neem e 0% Sorgo e 100% Neem; dia 35 - 100% Sorgo e 0% Neem). Fato este que 

apresenta-se como algo positivo, pois a presença de leveduras nos materiais a serem ensilados é 

indesejável, pois esses microrganismos contribuem para o consumo de carboidratos solúveis, 

diminuindo a quantidade destes compostos no material ensilado, prejudicando o desenvolvimento 

Variável 
Dia 28 

R² Equação Regressão 100S + 0N 75S + 25N 50S +50N 25S + 75N 0S + 100N 

pH 3,5 3,6 3,7 4,2 5,1 0,82 Y = 2,88 + 0,38x** 

Temperatura 30,3 30,9 30,6 31,8 32,4 0,85 Y= 29,67 + 0,51x** 

Bactérias 
totais¹ 

1,98 1,76 1,19 1,87 2,48 0,84 Y = 2,97-1,13x +0,20x²** 

Bolores e 
Leveduras¹ 

0,18 0,30 Ausente 0,60 Ausente 0,08 Y=0,04+0,23x-0,03x²* 

 Dia 35 

pH 3,6 3,7 4,0 6,0 4,8 0,56 Y= 2,56+0,85x-0,06x²** 

Temperatura 28,5 29,2 29 30,2 29,9 0,73 Y=27,92+0,63x-0,04x²** 

Bactérias 
totais¹ 

1,23 2,48 2,48 1,73 2,08 0,48 Y=0,44+1,18x-0,18x²* 

Bolores e 
Leveduras¹ 

Ausente 0,60 0,18 0,18 0,18 0,21 Y=0,14+0,32x-0,05x²* 
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de bactérias ácidoláticas e proporcionando aumento das outras frações do volumoso, especialmente 

as fibrosas (EVANGELISTA et al., 2009).  

Os pequenos aumentos das contagens dos microrganismos obtidos podem ter tido influência 

positiva do pH (MCDONALD et al., 1991), quando este se encontra com resultados favoráveis. No 

caso do referente estudo os valores de pH observados encontram-se na faixa adequada, 

possibilitando menor proliferação de micro-organismos. Além disso, como é conhecido que o Neem 

pode ser utilizado no controle de fungos e bactérias, esperava-se que com a substituição do Sorgo 

pelo Neem, a presença de micro-organismos diminuísse gradativamente, todavia, o comportamento 

observado foi contrário, havendo crescimento e várias alterações. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pH e a temperatura de ambos os dias de armazenamento foram consideradas dentro do 

padrão recomendado à medida que se substituiu o Sorgo associado as folhas de Neem. 

A substituição do Sorgo pelas folhas de Neem aos 35 dias de armazenamento promoveu 

aumentou do aparecimento de bactérias totais. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar o efeito de extratos vegetais 

sob a mosca-branca em melancia. Foram 

realizados testes de livre escolha para 

alimentação e oviposição utilizando-se quatro 

extratos aquosos (nim, tiririca, pimentão e sorgo) 

e testemunha (água), com quatro repetições. Os 

tratamentos foram dispostos ao acaso em gaiolas 

formando uma arena cujo meio foi liberada a 

praga.   Conclui-se que as plantas de melancia 

pulverizadas com extratos de nim foram menos 

atrativas a mosca branca tanto para alimentação 

quanto para oviposição, seguido pelos extratos 

de tiririca, pimentão e sorgo.

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the 

effect of plant extracts under the whitefly on 

watermelon. Free choice tests were carried out 

for feeding and oviposition using four aqueous 

extracts (neem, tiririca, chili and sorghum) and 

control (water), with four replicates. Treatments 

were arranged randomly in cages forming an 

arena whose medium was released from the pest. 

It was concluded that the watermelon plants 

sprayed with neem extracts were less attractive to 

the whitefly both for feeding and for oviposition, 

followed by extracts of tereza, chili and sorghum. 

PALAVRAS-CHAVE: Cucurbitáceas, praga, controle. 

KEYWORDS: Cucurbitaceae, insect, control. 

404



1 INTRODUÇÃO 

O cultivo de melancia no Brasil vem crescendo consideravelmente nos últimos anos 

(MENDONÇA JÚNIOR, 2015). Em 2015 esta cultura ocupou uma área de mais de 97 mil hectares 

no Brasil, com uma produção anual de 2.119.559 toneladas (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015).  

Especialmente no Nordeste do Brasil, as condições ambientais favoráveis como alta 

luminosidade, baixos índices pluviométricos e baixa umidade relativa do ar, permitem a produção 

desta cultura o ano inteiro, o que acaba favorecendo a exportação nos períodos de entressafra dos 

demais países produtores, fato que confere maior importância econômica e social a cultura, pois são 

gerados empregos diretos nos vários setores da cadeia produtiva (transporte, comercialização, venda 

de insumos e outros). 

No Rio Grande do Norte, a melancia ainda é muito cultivada por pequenos agricultores apenas 

no período das chuvas em sistema de sequeiro (MEDEIROS, 2015). No entanto, as condições 

ambientais favoráveis no estado fizeram com que muitos produtores investissem no cultivo irrigado, 

tornando a exploração da cultura muito tecnificada, principalmente quando destinada ao mercado 

externo (OLIVEIRA, 2013). 

Diante da tecnificação, o cultivo da melancia passou a demandar elevado investimento, 

principalmente com o uso de fertilizantes e com a aplicação de agrotóxicos como fungicidas e 

inseticidas. De acordo com Medeiros (2015), anualmente somente os inseticidas na cultura da 

melancia chegam a responder por mais de 16% dos gastos operacionais totais, fato que onera bastante 

o custo de produção e preocupa os produtores e a comunidade científica, que tenta encontrar

alternativas ambientalmente mais sustentáveis e economicamente viável.

A mosca-branca (Bemisia tabaci) foi descrita há mais de 100 anos, e desde então se tornou 

uma das pragas mais importantes da agricultura no mundo. Adapta-se facilmente a novas plantas 

hospedeiras e regiões geográficas, tendo sido observada em todos os continentes, exceto na Antártida 

(QUINTELA, 2015). Ao atacar uma determinada planta, a mosca-branca pode causar diversos 

prejuízos diretos, como os relacionados à sucção de seiva e injeção de toxinas, que provoca o 

amadurecimento irregular dos frutos, tornando-os internamente esbranquiçados e com aspecto 

esponjoso. Mas, além disso, a mosca-branca causa muitos prejuízos indiretos ao atuar como vetores 

de patógenos, como vírus, que são transmitidos pelos insetos ao inserirem seu aparelho bucal nos 

tecidos vegetais, atingindo vasos condutores de seiva. De acordo com Narita (2016), as doenças 

causadas por vírus em vegetais são responsáveis por altos prejuízos à agricultura brasileira. Além de 

transmitir vírus, a mosca-branca também libera uma substância açucarada (honeydew) que provoca a 

proliferação do fungo Capnodium sp. (fumagina), diminuindo a área fotossintética da planta e, 

consequentemente, sua produtividade (CARVALHO et al., 2015).  

Segundo Silva, et al. (2012), o manejo da mosca-branca tornou-se grande desafio aos 

agricultores, uma vez que esta apresenta rápida capacidade de desenvolver resistência a diferentes 

classes de inseticidas. Diante disso, o efeito alelopático ou repelente pode ser utilizado como 

instrumento que venha a complementar os métodos convencionais de controle de insetos e 

microrganismos na agricultura. 

Em meio à preocupação com os problemas de poluição ambiental, devido ao acúmulo de 

produtos químicos no meio, o uso de substâncias alelopáticas ou repelentes destacam-se por serem 

de baixo custo, não poluentes e não requerem uso de equipamentos sofisticados para seu uso 

(OLIVEIRA et al., 2015).  Exemplos disso são os inseticidas naturais de origem botânica no manejo 

de pragas, com destaque aos derivados do nim (Azadirachta indica A. Juss.), que tem sido bastante 

pesquisado e recomendado principalmente nos sistemas orgânicos de produção (COSTA et al., 2016). 
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Diante da necessidade de promover o estímulo de práticas ambientalmente sustentáveis e 

economicamente viáveis, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito de extratos vegetais sob mosca 

branca em melancia. 

2 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na área experimental do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi, no mês de março de 

2017. O cultivar utilizado foi Crimson sweet que apresenta elevada produtividade e performance, o 

qual foi semeado primeiramente em bandejas de isopor com 128 células, com substrato comercial 

Plantimax®. Após cinco dias da emergência, essas mudas foram transplantadas para vasos com 

capacidade de 500ml de substrato composto por solo e esterco bovino na proporção de 2:1, 

respectivamente. 

Adultos de mosca branca foram coletados inicialmente no campo, em um plantio de melancia 

localizado na chapada do Apodi, em seguida foram levadas para gaiolas aonde permaneceram em 

plantas de tomate, alface e abóbora plantadas em vasos até serem utilizados nos testes de livre escolha. 

Os tratamentos utilizados foram os extratos aquosos de nim (Azadirachta indica), tiririca 

(Cyperus rotundus), pimentão (Capsicum annuum) e sorgo (Sorghum bicolor), além da testemunha a 

qual utilizou-se somente água. As folhas utilizadas na obtenção dos extratos aquosos foram coletadas 

no campo agrícola do IFRN Campus Apodi, em seguida trituradas com água e armazenadas durante 

24h, depois filtrada com tecido fino (“voil”), neste momento acrescentou-se mais água até obter a 

concentração de 5%. 

Os experimentos consistiram na realização de dois testes: um com teste de escolha para 

alimentação pelos adultos de mosca branca e outro com teste de escolha para ovoposição. No 

primeiro, aplicou-se os tratamentos pulverizando as folhas das plantas na face inferior e superior, em 

seguida cinco plantas, sendo uma de cada tratamento, foram dispostas ao acaso dentro de gaiolas 

retangulares (0,7 x 0,6 x 0,5 m de altura) recobertas com tecido de voil. Posteriormente, no centro de 

cada gaiola foram liberados 50 adultos de mosca branca, provenientes da criação de manutenção e 

capturados com o uso do “sugador”. Depois da liberação as avaliações do número de adultos presentes 

em cada planta consistiram na contagem visual do número de indivíduos em cada folha após 1, 24, 

48 e 72h da instalação. Ao todo foram quatro gaiolas que ficaram dispostas casualmente sobre 

bancadas de madeira em casa-de-vegetação, sendo cada gaiola uma repetição. 

Já o teste com chance de escolha para oviposição, as planta dos diferentes tratamentos também 

foram dispostas em círculo e no centro foram liberados 50 adultos das moscas brancas. Porém, 

somente após 72 horas fez-se o recolhimento de duas folhas de cada planta (tratamento) e realizou-

se a contagem dos ovos com auxílio de um microscópio estereoscópico. A contagem foi realizada na 

face inferior da folha, numa área de um disco com 2,8 cm de diâmetro. 

O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso contendo cinco tratamentos (extratos aquosos 

e testemunha) e quatro repetições. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo 

as médias transformados em √x +1, após foram comparadas pelo teste de Tuckey a 5% de 

probabilidade.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

No teste de escolha para alimentação pelos adultos de mosca branca, o número de insetos nas 

plantas de melancia foi significativamente diferente entre os tratamentos nas avaliações realizadas 
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após 24 e 48 horas. Já nas avaliações realizadas depois de 1 e de 72 horas não houve diferença 

estatística no número de insetos entre os tratamentos (Tabela 1). 

Tabela 1: Número de insetos adultos de mosca branca em plantas de melancia (média ± erro 
padrão) em diferentes tempos. IFRN- Apodi, 2017. 

NÚMERO DE ADULTOS NOS DIFERENTES TEMPOS 
TRATAMENTOS 1h 24h 48h 72h 
Extrato de Nim 1,00 ± 1,15 a 1,00 ± 0,81 a 1,75 ± 2,21 a 1,50 ± 1,00a 

Extrato de tiririca 5,75 ± 5,12 a 5,00 ± 2,7 b 6,25 ± 4,19 b 8,25 ± 5,31 a 

Extrato de Pimentão 2,25 ± 2,87 a 8,00 ± 5,83 b 5,25 ± 5,44 b 5,00 ± 5,71 a 

Extrato de Sorgo 3,75± 2,75 a 4,00 ± 2,16 b 4,75 ± 4,27 b 4,50 ± 3,87 a 

Testemunha 4,50 ± 3,41 a 10,25 ± 4,19 c 12,75 ± 6,85 c 12,50 ± 7,00 a 

CV (%) 41,85 28,33 36,79 36,19 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade.  

Fonte: Do autor, 2017. 

A ausência de diferença estatística entre os tratamentos na avaliação realizada uma hora depois 

da liberação das moscas, pode ser explicada devido ao curto período de tempo de exposição das 

plantas para escolha dos insetos, que possivelmente ainda estavam selecionando a melhor planta para 

se estabelecerem. 

Já nas avaliações realizadas as 24 e 48 horas após a liberação das moscas, foi notória a 

diferença entre os tratamentos, pois nas plantas tratadas com extrato de nim havia baixa quantidade 

de moscas (Tabela 1), enquanto que nos demais tratamentos o número de moscas só foi inferior a 

testemunha, que apresentou o maior número de insetos nas folhas.  

Os resultados observados no teste de repelência são semelhantes aos encontrados por Silva et 

al. (2012), que verificaram que as plantas de abobrinha pulverizadas com extratos provenientes de A. 

indica (nim) foram repelentes à mesma espécie de mosca-branca, comparativamente às plantas 

pulverizadas com água destilada. Lima, Moreira e Pinto (2011), utilizando óleo de nim também 

observaram que o extrato apresenta eficiência no controle da B. tabaci em tomate. 

No geral, os tratamentos à base de folhas de A. Indica foram os mais repelentes aos adultos 

da mosca branca, podendo ser recomendados como alternativa no manejo da mosca branca em 

melancia. É necessário ressaltar que, no caso específico da mosca branca B. tabaci biótipo B em 

melancia, a baixa atratividade é de grande importância, uma vez que, ao diminuir a quantidade de 

insetos na planta, minimiza-se também os dados diretos e os indiretos, como a transmissão de doenças 

virais. 

Vale ressaltar que na avaliação realizada 72 horas após a liberação dos insetos, os resultados 

foram estatisticamente semelhantes (Tabela 1). Isso provavelmente aconteceu por conta da não 

persistência do efeito repelente dos extratos, e portanto, a partir daí as moscas escolheram qualquer 

planta para se fixarem. Situação semelhante também ocorreu nos testes de Silva, et al. (2012), em que 

após 48 horas da aplicação dos extratos, não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos. Os 

autores explicam que provavelmente os extratos aquosos tenham reduzido seus efeitos devido 

sofreram oxidação e isso diminui a bioatividade sobre a mosca-branca. 
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Quanto ao teste de escolha para ovoposição, observou-se que o número de ovos de mosca 

branca presentes nas folhas de melancia 72 horas após a liberação das moscas, foi significativamente 

diferente entre os tratamentos. As plantas tratadas com extrato de nim foram as que apresentaram 

menor quantidade de ovos de mosca branca (Tabela 2). Os demais tratamentos foram semelhantes 

entre si e a folhas que receberam apenas água (testemunha) apresentaram o maior número de ovos. 

Tabela 2: Número de ovos de mosca branca presentes em folhas de melancia (média ± erro 
padrão) após 72h de exposição. IFRN- Apodi, 2017. 

TRATAMENTOS NUMERO DE OVOS 
Extrato de Nim 1,75 ± 2,06 a 

Extrato de tiririca 23,00 ± 22,01 b 

Extrato de Pimentão 33,00 ± 56,08 b 

Extrato de Sorgo 28,25 ± 28,87 b 

Testemunha 82,25 ± 51,14 c 

CV (%) 53,14 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade.  

Fonte: Do autor, 2017. 

Silva et al. (2012) também constataram que em folhas pulverizadas com A. indica os insetos 

não apresentaram preferência por oviposição. Zaché (2012) também observou, em ensaios de 

interferência de extratos para diferentes genótipos de aboboreiras (Cucurbita spp.) frente a B. tabaci 

biótipo B, com e sem chance de escolha, que os tratamentos com extrato de A. indica e de Trichilia 

casaretti foram os menos preferidos para oviposição pela mosca branca. Resultados semelhantes 

também foram encontrados por Quintela e Pinheiro (2009), quando avaliaram o efeito de extratos 

botânicos sobre a oviposição de B. tabaci biótipo B em folhas de feijoeiro e verificaram que todos os 

produtos testados (produtos comerciais a base de nim, fumo, extratos aquosos de folha de nim e 

arruda) reduziram significativamente a oviposição em relação à testemunha. Além disso, neste estudo, 

os autores também verificaram que o número de ovos nas folhas diminuiu, conforme o aumento da 

concentração dos produtos. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Extrato aquoso de nim apresenta efeito repelente tanto para alimentação como para oviposição 

de adultos de mosca branca, seguido pelos extratos de tiririca, pimentão e sorgo. 
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RESUMO 

O projeto tem como objetivo elaborar uma 
bebida fermentada a com teor alcoólico 
moderado de 4 a 14% utilizando mel produzido 
na região do Seridó, realizando sua 
caracterização físico-química e analises 
sensoriais, contribuindo na geração de um 

produto a mais do setor apícola, facilmente 
produzido e adaptada a sua produção aos 
apicultores, além de gerar material científico 
para enriquecer mais a área, já que ainda são 
escassos os estudos sobre hidromel no Brasil. 

ABSTRACT 

This project aim to make a fermented beverage 
with moderated alcohol content (4 to 14%) 
using honey from Seridó’s region, realizing its 
physico-chemical and sensory characterization, 
contributing to a new apicultural product which 

will be easy to produce by honey productors, in 
addition to generating scientific material to 
enrich this area, since the survey of mead in 
Brazil is still limited. 

1 INTRODUÇÃO 

A apicultura é uma das atividades mais antigas do mundo, sendo utilizada como fonte de 
geração de renda para muitas famílias por meio da obtenção de uma diversidade de produtos tais 
como mel, geleia real, própolis, cera, pólen e hidromel, além de apresentar grande relevância na 
agricultura por ser um importante meio de polinização (FERRAZ, 2015). 

PALAVRAS-CHAVE: Apicultura, mel, fermentado, produto inovador. 

KEYWORDS: Apiculture, honey, fermented, innovative product. 
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O potencial apícola no Brasil é grande, pois, por possuir uma flora bastante diversificada, 
elevada extensão territorial e variabilidade climática, possibilita a produção de mel o ano inteiro, 
diferenciando-se de outros países que geralmente coletam mel uma vez ao ano (MARCHINI, 2001). 

De acordo com SEBRAE (2014), a produção de mel de abelha no Brasil vem crescendo a 
cada ano, o que coloca o país entre os dez maiores produtores mundiais deste produto, sendo que 
boa parte da produção é destinada à exportação caracterizando este mercado como uma atividade 
econômica para geração de renda familiar, mas também como uma atividade agrária em expansão. 

Mesmo não sendo, ainda, um produto tão popular no Brasil, talvez por falta de 
conhecimento e/ou estudos tecnológicos para a obtenção do mesmo (MATTIETTO et al, 2006), o 
hidromel é contemplado na legislação brasileira como sendo uma bebida obtida por fermentação 
alcoólica de uma solução contendo de mel de abelha, sais nutrientes e água potável, com teor 
alcoólico variando de 4 a 14% (v/v) a 20 graus Celsius (BRASIL, 2008). 

O hidromel foi uma bebida fermentada bastante apreciada por diversas civilizações da 
antiguidade, acredita-se que sua origem seja anterior ao vinho sendo descoberta a sua produção e 
consumo na China há 9000 anos, entre outros povos que fabricavam e consumiam a bebida 
(BERRY, 2007). De acordo com Teramoto et al. (2005), vários são os relatos etnológicos sobre o 
hidromel, tornando a bebida conhecida em diversas partes do mundo, no entanto as pesquisas sobre 
o assunto ainda são insipientes.

Dentro deste contexto o presente trabalho tem como objetivo geral contribuir a 
popularização do hidromel, no sentido de realizar os estudos da sua elaboração e caracterização 
físico-química e sensorial utilizando mel de abelhas produzido na região do Seridó Potiguar.  

2 METODOLOGIA 

1. MATERIAL

As amostras de mel de abelhas serão obtidas do comercio local, onde serão selecionados 
produtos de diferentes origens ou por diferença visual de cor. 

Os méis coletados serão conduzidos aos laboratórios de Análises de Alimentos onde serão 
realizadas as análises físico-químicas para a caracterização do mel de abelha a ser utilizado como 
matéria prima para a elaboração do hidromel. 

Uma vez realizada a caracterização físico-química dos méis os mesmos serão utilizados para 
a elaboração do hidromel no laboratório de Bioprocessos Alimentares utilizando, inicialmente, 
levedura comercial (Saccharomyces cerevisiae) 

2. MÉTODOS

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEL DE ABELHAS

A caracterização físico-química do mel será realizada segundo metodologias recomendadas 
pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2005), da Codex Alimentarius 
Commission (CAC, 2011) e do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), sendo determinados: 
umidade/sólidos solúveis, cinzas, açúcares redutores, sacarose aparente, acidez, 
hidroximetilfurfural, pH e teste de adulteração do mel. 

2.2 ELABORAÇÃO DO HIDROMEL 

Preparo do inóculo  

A levedura (na forma de fermento biológico seco) será preparada (starting) de acordo com 
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as instruções do fornecedor pela incorporação de água a temperatura aproximada de 35 ºC. Após 
aproximadamente 2 horas, será fornecido sacarídeos (10% de glicose/frutose) e ajustada a 
temperatura para 30 ºC e posteriormente fermentada em shaker.   Após fermentação será realizada a 
contagem de células viáveis através de câmara de Neubauer, utilizando azul de metileno como 
corante (ANTONINI, 2004; LUCARINI et al., 2004).   

 Preparo do mosto 

Será preparado um volume inicial de 2 litros de mosto para os testes iniciais, sendo este 
volume aumentado com ao longo do aprimoramento do processo fermentativo, com 27 °Brix. O 
preparo será realizado a partir de mel de abelha comercial (Apis mellífera) com °Brix conhecido 
(determinado anteriormente), diluído com água estéril e suplementado com fosfato de amônio 
dibásico na proporção de 25 g/hL. O pH será corrigido para 4,0 com ácido cítrico 1,0 mol/L. 

Fermentação 

A fermentação será conduzida em fermentadores de polipropileno com volume total de 5 
litros, o sistema será mantido em anaerobiose e em temperatura constante de 25 ºC, em estufa do 
tipo B.O.D, o processo de fermentação será acompanhado por meio de medições de índices de 
refração e pH.  O cessar do desprendimento de gás carbônico seguido da estabilização do índice de 
refração, bem como, parada no consumo de açúcares indicará o final do processo de 
fermentação.   O fermentado será clarificado por meio de refrigeração (5 °C) e trasfega, depois da 
devida clarificação a bebida será engarrafada e submetida as análises físico-químicas. 

2.3 ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO HIDROMEL 
As análises dos parâmetros físico-químicos do hidromel durante o período de maturação 

serão realizadas segundo metodologias oficiais da Association of Official Analytical Chemists 
(AOAC, 2005), da Codex Alimentarius Commission (CAC, 2011) e do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 
2008). Sendo estas: densidade relativa, teor alcoólico real, extrato seco, açúcares redutores e acidez 
total, fixa e volátil. 

2.4 ANÁLISE SENSORIAL 

Para realização da análise sensorial, serão recrutados de forma aleatória no mínimo 60 
provadores não treinados. As avaliações serão realizadas no laboratório de Bioprocessos do IFRN - 
Campus Currais Novos, adaptado para análise sensorial. Todas as amostras serão servidas 
geladas, em taças de vidro transparente, sendo distribuído um volume máximo de 25 mL, fornecido 
aos provadores um copo com água para enxágue da boca a fim de limpar o paladar, no caso de mais 
de uma amostra.  

A análise sensorial será realizada com duas ou três diferentes amostras de hidromel, a 
depender do andamento a pesquisa, amostras suaves e secas, com o intuito de avaliar qual a 
preferida e mais aceita pelos consumidores. 

Cada amostra será avaliada individualmente por cada julgador sobre uma escala hedônica de 
1 a 9 pontos para os atributos cor, aroma e sabor, sendo o valor 9: Gostei muitíssimo e o valor 1: 
Desgostei muitíssimo, além da intenção de compra. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com o andamento do trabalho espera-se, inicialmente que seja elaborada uma bebida que 
atenda tanto à legislação brasileira vigente como às exigências sensoriais dos provadores durante a 
análise.  O projeto apresenta ainda a expectativa de gerar diferentes tipos de bebidas de acordo com 
os tipos de mel utilizados além da elaboração de bebidas de características doce ou suave, tal como 
os vinhos com teor de açúcar mais elevados (acima de 20 g/L) e bebidas que se assemelhem aos 
vinhos secos, com teor de açúcar reduzido, na ordem de menos que 5 g/L. 

O trabalho possibilitará ainda a valorização do setor apícola pela fabricação de mais um 
produto a partir de mel de abelhas, podendo inclusive utilizar mel de baixo valor comercial, 
aumentando o portfólio de produtos, diminuindo as perdas da indústria apícola e gerando renda para 
os pequenos produtores de mel de abelhas da região do Seridó. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS E AGRADECIMENTOS
Agradecer ao CNPq por meio do programa PIBITI, que financia este trabalho. Assim como 
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QUEIJO DE COALHO ARTESANAL: ENTRAVES E IMPORTÂNCIA PARA 
A MANUTENÇÃO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE 

FLORÂNIA/RN. 

RESUMO 

Este projeto partiu da necessidade de fomentar a 
credibilidade higiênico-sanitária do queijo de 
coalho artesanal de uma agroindústria do 
município de Florânia/RN. Os pequenos 
produtores rurais não possuem fiscalização, 
conferindo ao queijo artesanal o senso-comum de 

“não confiável”. Os resultados apresentaram-se 
majoritariamente não conformes para a 
agroindústria, em virtude de ser um método 
artesanal e feito em família, sendo perceptível o 
não conhecimento das Boas Práticas de 
Fabricação.

ABSTRACT 
This project was based on the need to promote 
the hygienic-sanitary credibility of artisanal 
rennet cheese from an agribusiness in the 
municipality of Florânia / RN. Small farmers do 
not have supervision, giving artisanal cheese the 
common sense of 

"unreliable". The results were mostly non-
compliant for the agroindustry, because it is a 
handmade method and made in the family, and it 
is noticeable that the Good Manufacturing 
Practices are not known.

1 INTRODUÇÃO 

No Rio Grande do Norte, o setor artesanal de laticínio é uma estratégia vital para assegurar a 
manutenção de boa parte das famílias rurais, principalmente as situadas na região do Seridó Potiguar, 
que vêm sofrendo com o risco da desertificação em alguns dos seus municípios e as grandes perdas 
causadas pela seca. Destas surgem teias de relações socioeconômicas, e redes que difundem a 
manufatura do queijo artesanal e a cultura deste povo, como afirma Francisco (2009).  

Versar sobre a problemática do queijo de coalho artesanal e sua importância na agroindústria 
familiar no município de Florânia/RN, traduz não somente a preocupação com os aspectos culturais 
que envolvem os conhecimentos do saber-fazer passados através de gerações e que garante sua 
relevância sociocultural na localidade, mas também refletir sobre os entraves encontrados para o 
desenvolvimento identitário deste produto. 

Com o aumento na produção leiteira do estado surgiram também pequenos comércios 
familiares, que dão ao produto não só a característica de complemento, mas também o papel de 

PALAVRAS-CHAVE: queijo artesanal, entraves, agroindústria. 

KEYWORDS: artisanal cheese, barriers, agroindustry. 
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principal produto na agroindústria familiar. Menezes (2013) ressalta que “embora a atividade não seja 
visualizada ou reconhecida por alguns setores públicos, tendo em vista o caráter informal e o não 
cumprimento de normas. Esses grupos conformam redes invisíveis e conseguem inserir seus produtos 
no mercado local e regional. ” 

O pequeno produtor rural de queijo de coalho artesanal tem influência significativa na 
economia de sua região, porém, enfrenta empecilhos perante a legislação vigente de produção de 
alimentos, sobretudo aqueles que não dispõem de acesso a usinas de beneficiamento ou mantém o 
seu processamento ainda com técnicas rudimentares. Em decorrência de ser um produto que não 
necessita de equipamentos sofisticados para sua fabricação, e trazer nos seus métodos de manufatura, 
legais, aspectos que fogem a realidade financeira da maioria dos pequenos fabricantes rurais, acaba 
motivando-os à utilização de técnicas de processamento que conferem ao produto uma baixa 
qualidade higiênico-sanitária, bem como, de consumo (EMBRAPA, 2006). Sobre isso Sônia Menezes 
(2011) afirma que: “A polêmica que envolve a produção de queijos artesanais, no Brasil, está 
intrinsecamente relacionada, de um lado, à preservação de um alimento como identidade e sua 
contribuição na reprodução social do agricultor familiar; de outro lado, relaciona-se à contestação a 
respeito da informalidade e de seus entraves, quanto à problemática higiênico-sanitária no processo 
de produção e da legalização”.  

Este projeto foi elaborado a partir da necessidade de fomentar a credibilidade higiênico-
sanitária do queijo de coalho artesanal de uma agroindústria familiar do município de Florânia/RN 
visto que, os médios e grandes produtores são fiscalizados por órgãos oficiais, e os pequenos 
produtores localizados no meio rural não possuem qualquer fiscalização, conferindo ao queijo 
artesanal o senso-comum de “não confiável”. Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar as 
condições higiênico-sanitárias de uma queijeira artesanal no município de Florãnia-RN, aplicando 
um check list (baseado na RDC n. 275) e avaliando, por meio de indicadores, a qualidade 
microbiológica do queijo produzido. 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo prévio é do tipo descritivo com abordagem quali-quantitativa, onde inicialmente 
foi realizada uma visita à queijeira artesanal afim de verificar a possibilidade de adesão do projeto. Após 
a resposta positiva do produtor, foi realizado o diagnóstico das condições higiênicos sanitárias e físico 
estruturais com aplicação do check list. Em seguida deu-se a coleta da amostra do queijo de coalho 
artesanal para a verificação das condições microbiológicas do produto, com o intuito de estabelecer 
parâmetros para serem sugeridas adaptações ao processamento do queijo de coalho artesanal, visando a 
melhoria na qualidade. 

2.1 Check list 

O check list foi aplicado em dezembro de 2016 com o objetivo de definir procedimentos básicos de 
higiene e das boas práticas de fabricação para alimentos, este roteiro de inspeção serve de guia 
direcionando o levantamento das informações necessárias para garantir a segurança e a adequação dos 
alimentos. Baseado e adaptado para a queijeira artesanal a partir da RDC n.º 275 da ANVISA - Agência 
Nacional De Vigilância Sanitária. 

 Constaram 44 itens para a avaliação das condições higiênico sanitárias e estruturais. As opções 
de respostas para o preenchimento do check list foram: “Conforme” (C) – quando o estabelecimento 
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atendeu ao item observado, “Não Conforme” (NC) – quando o estabelecimento apresentou Não-
conformidade para o item observado e “Não Aplicável” (N/A) – quando o item foi considerado não 
pertinente ao local pesquisado. Os itens, cuja resposta foi a opção Não Aplicável, não foram avaliados. 

2.2 Amostra de queijos 

O presente estudo segue em andamento com previsão de encerramento em junho de 2018, e até o 
atual momento foi feita a coleta de uma amostra de queijo de coalho artesanal, em agosto do ano corrente, 
da agroindústria familiar no município de Florânia – Rio Grande do Norte, sendo a amostra escolhida 
aleatoriamente dentre as que possuíam um dia de estocagem. 

A amostra foi acondicionada em recipiente isotérmico contendo gelo reciclável e transportadas para 
o local da análise. As análises foram realizadas no Laboratório de Análises Microbiológicas, no IFRN,
em Currais Novos - RN.

2.3 Determinação da qualidade microbiológica dos queijos 

As análises microbiológicas realizadas com o queijo artesanal foram: Contagem de Staphylococcus 
coagulase positiva e Contagem de Coliformes Totais. A amostra foi mantida em refrigeração até o 
momento de realização das análises de Coliformes Totais e Termotolerantes a 30 ºC e a 45 ºC, contagem 
padrão de Staphylococcus coagulase positiva. As análises foram realizadas segundo a recomendação 
constante na Instrução Normativa nº 62 de 26 de agosto de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O experimento foi executado em uma repetição em triplicatas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Estando o trabalho em curso, vale salientar que os resultados obtidos são parciais e, por hora, sem 
peso estatístico significativo. 

O check list aplicado na queijeira artesanal evidenciou onde as principais falhas no processamento 
do produto ocorrem, sendo elas devidas principalmente aos manipuladores. Os resultados apresentaram-
se majoritariamente não conformes para a agroindústria, em virtude de ser um método artesanal e feito 
em família, torna-se frequente a conversação durante a produção do queijo, a presença de adornos 
(alianças, pulseiras, colares), a má higienização dos utensílios antes e depois das atividades laborais, a 
inadequação da infraestrutura, sendo perceptível a não aplicação das Boas Práticas de Fabricação.  

A seguir tem-se na Tabela 01 os resultados da aplicação do check-list para a agroindústria 
familiar: 

Tabela 1. Porcentagens calculadas por meio da aplicação do check list na agroindústria familiar. 

Bloco 1 Documentação C NC TOTAL (%) NC (%) C 
0 1 1 100 0 

Bloco 2 Instalações e equipamentos C NC TOTAL  (%) NC  (%) C 
16 6 22 27 73 

Bloco 3 Abastecimento de água C NC TOTAL  (%) NC (%) C 
4 2 6 33 67 

Bloco 4 Manipuladores C NC TOTAL  (%) NC  (%) C 
2 7 9 78 22 

Legenda: C: conforme; NC: não conforme; (%) C: porcentagem de conformidade; (%) NC: porcentagem de 
não conformidade. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Após às análises prévias do queijo artesanal era esperado que as amostras apresentassem índices 
de Coliformes Totais relevantes, por ser um produto elaborado a partir de leite cru, e de Staphylococcus 
coagulase positiva, visto que os colaboradores não possuíam treinamento acerca dos princípios de higiene 
e da aplicação das boas práticas na fabricação dos queijos e na obtenção do leite. Porém, os resultados 
fugiram ao padrão esperado. 

Das repetições de amostra de queijo de coalho artesanal analisadas em relação a Contagem de 
Coliformes Totais, nenhuma apresentou contaminação. 

As bactérias do grupo coliforme são consideradas como os principais agentes causadores de 
contaminação associados à deterioração de queijos. Sendo a presença de coliformes em alimentos 
considerada uma indicação útil de contaminação pós-sanitização ou pós processo, evidenciando práticas 
de higiene e sanitização aquém dos padrões requeridos para o processamento de alimentos. 

Em relação à ocorrência de Staphylococcus, também não observou-se formação de colônias, 
apenas o surgimento de colônias atípicas. A presença de Staphylococcus é preocupante, pois pode ser 
indicativo de contaminação por manipuladores que podem atuar como portadores assintomáticos do 
microrganismo. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressaltando-se que o trabalho está em curso e conta apenas com resultados preliminares, 
conclui-se que pode-se produzir um queijo de coalho artesanal livre de contaminações e que preserve 
suas características tradicionais identitárias, adotando medidas de baixo custo ao pequeno produtor, 
e que garantam a qualidade do seu produto, bem como, a manutenção da sua subsistência.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Agrárias 

RESUMO 

A palma forrageira é uma matéria-prima 
importante para o Brasil, devido suas 
características naturais. Usada de forma ampla, 
especialmente em períodos de seca. Devido ao 
uso ainda limitado na alimentação humana, 
frente à diversas propostas científicas, este 

trabalho se propôs a pesquisar e sumarizar tais 
possibilidades. A literatura confirma que a palma 
é um excelente potencial nutricional, dando 
margem à elaboração de diversos produtos 
alimentícios desde artesanais a industrializados.

ABSTRACT 

Forage palm is an important raw material for 
Brazil, due to its natural characteristics. Widely 
used, especially in periods of drought. Due to the 
still limited use in human food, in front of the 
diverse scientific proposals, this work set out to 

research and to summarize such possibilities. 
Palm is an excellent nutritional potential for 
people. What gives rise to the development of 
various food products from artisanal to 
industrial. 

1   INTRODUÇÃO 

A imagem da região Nordeste é a de uma parte do Brasil pobre e seca, descrita desta maneira 
em diversos livros da literatura regional e um exemplo deles é descrito pelo autor paraibano Luis 
Gonzaga Sousa[12], mostrando um nordeste sofrido com a miséria, seca e descaso das políticas 
públicas. O que é constatado nos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios): 
13,2% de insegurança alimentar grave no meio urbano e 17,1% no meio rural; os maiores índices por 
região do país; e ainda quanto a esses índices, os estados que se destacam são Maranhão, Piauí e Rio 
Grande do Norte[4]. E quanto aos aspectos botânicos, segundo Lucena[6], esta é uma das regiões mais 
ricas do Brasil, resguardando um grande número de espécies – especialmente as cactáceas – quando 

PALAVRAS-CHAVE: cactácea, palma, forrageira, alimentação, Opuntia fícus-indica. 

KEYWORDS:  cactus, palm, forage, feed, Opuntia fícus-indica. 
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comparada a outros ecossistemas. Quanto à família Cactaceae, a que abriga a espécie estudada neste 
trabalho, dos 40 gêneros e 200 espécies em território brasileiro, 24 e 88 – respectivamente – são do 
território nordestino. 

Entre tantas espécies, a palma forrageira (Opuntia fícus-indica) possui grande importância em 
toda a região; enquanto outras espécies sofrem gravemente a falta de água num ambiente onde as 
chuvas possuem alta variabilidade, a palma torna-se alimento estratégico[5]. E embora haja utilização 
no consumo humano (fruto: figo da índia, puro ou em pratos como bolos, doces ou geleias), a 
utilização dela nesta região é predominantemente na forragem para culturas animais. O que explica o 
número exorbitante de pesquisas realizadas com a mesma na alimentação animal, embora só seja 
utilizada em associação com outras forragens devido carências nutricionais. 

Um exemplo é a pesquisa de Santos[10]; ele desenvolveu um produto fermentado da fruta da 
palma (Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck) através dos fungos filamentosos Aspergillus niger e 
Rhyzopus sp, melhorando sua digestibilidade e seu teor proteico para alimentação de ruminantes 
como alternativa às carências nutricionais do fruto in natura. No entanto ainda existem lacunas muito 
grandes quanto a elaboração de produtos com as raquetes – a parte mais utilizada no consumo animal, 
e também a mais cultivada – muito menos na produção de alimentos para a população. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa, foi sumarizar o que a literatura dispõe até então sobre 
a palma e a sua utilização na nutrição humana. 

2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão de literatura do tipo narrativa utilizando as bases disponíveis no 
Portal Periódicos CAPES/MEC <periodicos.capes.gov.br>, em especial os bancos de dados da 
ScienceDirect, Scopus e Scielo. Realizada através do acesso remoto à Comunidade Acadêmica 
Federada (CAFe), serviço ao qual o IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte) aderiu junto à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Utilizando as 
palavras-chave e operadores booleanos da seguinte forma: 

• “palma forrageira”

• “palma forrageira” AND “alimentação”

• “palma forrageira” AND “alimentação humana”
Tendo como critério de inclusão os trabalhos que tratassem da alimentação com palma 

forrageira. E critério de exclusão os que não estavam disponíveis, incompletos, que não tivesse a 
palma forrageira no título; ou que a abordasse, mas não na alimentação humana (ex. de ruminantes). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na região Nordeste, devido suas características morfológicas, o cultivo da palma obteve 
grande sucesso; sendo as espécies cultivadas mais conhecidas a Opuntia fícus-indica (L.) Mill 
(gigante, azeda ou redonda), e a Nopalea cochenillifera (L.) Salm Dyck, (miúda, doce ou língua de 
vaca)[11]. Lucena et. al.[6] ressalva que ela é mais usada, de um modo geral, como forragem; mas que 
mostrou uma grande variedade de usos nutricionais, sendo usada para fazer bolos, doces, sucos, 
saladas, sopas, geleias, ou ser cozida com feijão, carne e arroz, bem como a utilização da própria 
fruta. Como também Silva[11] traz um compêndio na utilização do broto da palma na alimentação 
humana e seu valor nutritivo – vitaminas A, do complexo B e C; e ainda minerais como cálcio, 
magnésio, sódio, potássio além de 17 tipos de aminoácidos; bem como as formas de consumo: fresco, 
cozido, farinha (para enriquecimento de outros alimentos). E que além de ter aplicação medicinal, ela 

XIII CONGIC | III SECITEX 422



possui um potencial funcional na eliminação de toxinas do álcool e do fumo, metabolização da 
gordura e diminuição da concentração de açúcar no sangue. 

Cardador-Martínez, Jiménez-Martínez, e Sandoval[2], atribuem ainda o potencial industrial da 
palma devido seu poder antioxidante na polpa dos frutos, especialmente na casca e em frutas verde-
clara ou amarelo-marrom. Há algumas alternativas para a elaboração de produtos na comunidade 
científica, dentre eles o de Msaddak et al.[8], em que é apresentado o potencial funcional da farinha 
de palma forrageira como suplementação, neste caso é para a de compostos fenólicos e antioxidantes 
no pão obtendo um mix onde foi suficiente 5% desta farinha para implementar sua característica 
funcional sem prejudicar a aceitabilidade sensorial do produto.  

De modo semelhante, Ayadi[1] analisou a utilização desta farinha na produção de bolo, 
concluindo que na formulação até 5% pode ser incorporada e obter uma qualidade aceitável. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além do grande potencial nutricional, a palma pode ser utilizada em diversos produtos. No 
entanto são encontradas mais citações das possibilidades do que suas formulações ainda necessitam 
de experimentação e sua qualidade sensorial analisada de acordo com o tipo de palma e a cultura de 
cada local. Como também, é uma matéria-prima com larga aptidão para fomentar a economia através 
de produtos com maior valor agregado; dispondo de elementos regionais e favorecendo além do 
produtor rural (em particular o familiar) e a própria cultura. 
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RESUMO 

O uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil 

vem crescendo ao longo do tempo; suas 

consequências são a contaminação de alimentos, 

a poluição ambiental e os problemas de saúde 

dos trabalhadores rurais. Tendo em vista esse 

cenário, iremos realizar um diagnóstico 

exploratório nas principais comunidades rurais 

do município de Canguaretama, microrregião 

litoral sul, acerca do uso e da aplicação 

indiscriminada de agrotóxicos por agricultores 

familiares. Será feito um estudo seccional 

através de visitas, observação no campo e 

aplicação de questionários semiestruturados 

com o objetivo de identificar os Grupos 

Homogêneos de Exposição aos Riscos (GHE), 

ou seja, as famílias em situações de 

vulnerabilidades aos efeitos danosos dos 

agrotóxicos. Em seguida, os dados coletados 

serão compilados e analisados por meio da 

metodologia de estatística descritiva, sendo 

traçado o perfil dos GHE e aplicadas às ações 

corretivas. Os resultados produzidos serão 

fundamentais para direcionar as ações práticas 

de planejamento e estruturação que visem à 

prevenção de doenças ocupacionais pelo uso 

indiscriminado de agrotóxicos através de 

práticas mais sustentáveis como também pelo 

uso adequado de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’S), que consiste em um 

instrumento de trabalho essencial, visando à 

preservação da saúde laboral e a melhoria na 

qualidade de vida das famílias envolvidas nesse 

contexto. 

ABSTRACT 
The indiscriminate use of agrochemicals in 

Brazil has been growing over time; Its 

consequences are food contamination, 

environmental pollution and health problems of 

rural workers. Given this scenario, we will carry 

out an exploratory diagnosis in the main rural 

communities of the municipality of 

Canguaretama, a south coast microregion, about 

the use and indiscriminate application of 

agrochemicals by family farmers. A cross-

sectional study will be carried out through 

visits, field observation and semi-structured 

questionnaires with the objective of identifying 

Homogeneous Groups of Exposure to Risk 

(GHE), that is, families in situations of 

vulnerability to the harmful effects of pesticides. 

Then, the collected data will be compiled and 

analyzed through the methodology of 

descriptive statistics, tracing the GHE profile 

and applying the corrective actions. The results 

produced will be fundamental for directing the 

practical planning and structuring actions aimed 

at the prevention of occupational diseases by the 

indiscriminate use of pesticides through more 

sustainable practices as well as by the 

appropriate use of Personal Protective 

Equipment (EPI's), which consists of an 

instrument of essential work, aiming at the 

preservation of occupational health and the 

improvement in the quality of life of the 

families involved in this context. 

PALAVRAS-CHAVE: Uso de agrotóxicos, agricultura familiar, contaminações, doenças ocupacionais. 

ANÁLISE QUALITATIVA DO USO INDISCRIMINADO DE 
AGROTÓXICO NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE 

CANGUARETAMA 

KEYWORDS:  Use of agrochemicals, family farming, contamination, occupational diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

A produção de alimentos no Brasil é um importante segmento da economia e garantia na 

oferta de alimentos em variedade e qualidade. Para garantir essa produção através da agricultura 

convencional, faz-se uso de substâncias químicas conhecidas como "agrotóxicos" ou 

"agroquímicos"; entretanto, sem a adoção das corretas boas práticas agrícolas, esses compostos 

químicos podem provocar patologias severas e contaminação ambiental. Com essa perspectiva o 

crescimento mundial da produção de insumos químicos tem alterados vários fatores primordiais 

como a qualidade das águas, do solo, da atmosfera, sistemas biológicos do planeta, potencializando 

a crescente destruição dos ecossistemas e o comprometimento da qualidade de vida do ser humano 

colocando em risco a sobrevivência do planeta (MAGDOFF, 2017). Para (GOMES, 2006) a essa 

condição acrescenta-se a falta de conhecimento dos trabalhadores rurais, dos cuidados e dos riscos 

associados à utilização de agrotóxicos, a não observação às normas básicas de segurança e a livre 

comercialização desses produtos, o que provoca o agravamento dos quadros de contaminação 

humana e ambiental no Brasil. 

É um dos recursos mais utilizados pelos produtores rurais para tentar compensar a perda de 

produtividade provocada pela degradação do solo e controlar o aparecimento de doenças. Porém, 

muitas vezes, essa utilização é feita de forma inadequada, sem o conhecimento das reais 

necessidades do solo e das plantas (VEIGA, 2007). A utilização de agrotóxico é regulamentada pela 

Lei nº 7.802/89, que julga a importância do seu uso racional e de forma sustentável, ou seja, que 

não cause danos ao meio ambiente e a saúde humana.  Segundo (MALASPINA et al.,2011) 

fiscalizar quais produtos e os locais em que são usados trata-se de um fator desafiador para um país 

como o Brasil que possui dimensões continentais e é um dos principais consumidores mundiais de 

agrotóxicos. 

O Brasil, há três anos seguidos, ocupa o primeiro lugar no ranking de consumo de 

agrotóxicos no mundo. Um terço dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros é 

contaminado por estes produtos, segundo alerta feito pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(CAFÉ DA TERRA, 2012). Com a aplicação exagerada de produtos químicos nas lavouras do país, 

o uso de agrotóxicos está deixando de ser uma questão relacionada especificamente à produção

agrícola e se transforma em um problema de saúde pública e preservação da natureza (FIOCRUZ,

2012). Segundo (KUGLER, 2012) estão registrados no mercado brasileiro 434 ingredientes ativos,

que, combinados, resultam em pelo menos 2.400 formulações de agrotóxicos, amplamente

utilizadas em lavouras brasileiras. O cardápio é eclético, consistindo dentre outros, de inseticidas,

fungicidas, herbicidas, nematicidas, acaricidas e formicidas, sendo responsáveis pela regulação e

controle de tais produtos os Ministérios da Saúde (MS), da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(MAPA) e do Meio Ambiente (MMA).

Os agrotóxicos no Brasil vêm causando total dependência nas práticas agrícolas, tornando-o 

como o maior consumidor de agrotóxico do mundo, com um total de cerca de 130 empresas 

produtoras com uma produção de aproximadamente 2.400 produtos, (OLIVEIRA & LUCCHESE, 

2013).  

O uso descontrolado, a propaganda massiva, o medo de perda da produtividade da safra, a 

cultura “fruto bonito é aquele que as pessoas gostam de comprar”, a não utilização de equipamentos 
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de proteção e o pouco conhecimento dos riscos, são alguns dos responsáveis pela intoxicação dos 

trabalhadores rurais (SILVA, FAY, 2004). 

Devido ao uso indiscriminado de agrotóxico, no Brasil, as consequências são bastante 

relevantes, apresentando altos níveis de contaminação ambiental e também de trabalhadores, 

diretamente ligados à agricultura familiar. A facilidade de comercialização, o desrespeito das 

normas de segurança, a deficiência da assistência técnica, a ausência da fiscalização no 

cumprimento das normas, falha e falta na responsabilização dos trabalhadores, bem como, os 

problemas sociais e culturais encontrados no meio rural, consolidam o agravamento do quadro 

(TAVELLA et al., 2012). 

Pelo exposto, objetivou-se com o estudo, diagnosticar as condições de risco os quais os 

trabalhadores rurais estão expostos durante o uso indiscriminado dos agrotóxicos nas lavouras da 

agricultura familiar do município de Canguaretama, microrregião do litoral sul, no Rio Grande do 

Norte. 

2 METODOLOGIA 

Este estudo é de caráter quantitativo que será realizado com os produtores rurais no 

município de Canguaretama, microrregião do litoral sul. O projeto tem relativa importância na 

economia local, devido à agricultura intensiva de cultura de Mandioca, Milho, Banana, Feijão e 

Hortaliças. 

Para atingir o objetivo proposto, será realizado um estudo exploratório que, segundo 

Malhotra (2001), objetiva a familiarização do pesquisador com o fenômeno, ampliação do 

conhecimento ou obtenção de nova percepção. 

Como instrumento de coleta de dados, será utilizado um questionário semiestruturado 

contendo 08 (oito) questões elaboradas especificamente para o estudo, aplicadas diretamente aos 

produtores com o objetivo de identificar os Grupos Homogêneos de Exposição aos Riscos (GHE), 

ou seja, as famílias em situações de vulnerabilidades aos efeitos danosos dos agrotóxicos. Para 

definição dos grupos GHE, serão coletadas informações sobre tempo de trabalho com os 

agrotóxicos, frequência de uso, finalidade, tipo de proteção individual ou coletiva, influência do uso 

e assistência técnica recebida, tipo de armazenamento e destino final dos produtos usados e os 

sintomas de doenças ocupacionais mais frequentes. Os dados coletados serão digitalizados em 

software Microsoft Excel, onde será realizada a tabulação dos mesmos, elaborando tabelas e 

gráficos. Os dados obtidos serão analisados através dos procedimentos da estatística descritiva, 

através do cálculo das frequências relativas das respostas dadas, sendo os resultados apresentados 

em porcentagens (GIL, 2008). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 Redução do número de doenças ocupacionais pelas contaminações de trabalhadores que

aplicam e manipulam os agrotóxicos;

 Conscientização e mudanças de comportamento dos produtores rurais com relação ao uso

indiscriminado de agrotóxicos;

 Implementação de uma rotina de treinamentos dos produtores rurais em relação a

importância do uso adequado dos Equipamentos de proteção Individuais(EPI’S), que

consiste em um instrumento de trabalho essencial, visando à preservação da saúde laboral e

a melhoria na qualidade de vida das famílias envolvidas nesse contexto.
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância do projeto está diretamente ligada ao diagnóstico das condições de trabalho 

no campo em relação ao uso indiscriminado de agrotóxicos com base em conceitos de segurança e 

higiene do trabalho, como também as proporções de controle de riscos nas medidas individuais de 

controle, assim como mostrar a necessidade de se discutir e implementar medidas coletivas de 

controle de riscos para minimizar a complexa questão que envolve as condições do uso 

indiscriminado de agrotóxicos na agricultura familiar. 
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DA OBTENÇÃO DE FLAVORIZANTES A 
PARTIR DE RESÍDUOS DO PROCESSAMENTO DE FRUTAS  

RESUMO 

Este trabalho analisa a viabilidade da 
utilização das sementes de jaca, cupuaçu e 
alfarroba na obtenção de flavorizantes 
substitutos do chocolate, gerando uma 
alternativa para o reaproveitamento dessas 
sementes e formulando aditivos naturais para o 
consumidor. Para isso, foi feita uma análise da 

bibliografia encontrada que revelou que as 
sementes mencionadas, após passarem por 
etapas de processamento, apresentam aroma e 
sabor idêntico ou semelhante ao chocolate 
feito com cacau e boa aceitabilidade sensorial 
pelo consumidor.  

ABSTRACT 

This work analyzes the feasibility of the use of 
jackfruit, cupuaçu and carob seeds to obtain 
chocolate substitute flavorings, generating an 
alternative for the reuse of these seeds and 
formulating natural additives for the consumer. 
For this, an analysis of the bibliography was 

found that revealed that the mentioned seeds, 
after passing through processing stages, have a 
similar flavor to the chocolate made with cocoa 
and good sensorial acceptance by the consumer.  

1 INTRODUÇÃO

O aroma e o sabor (do inglês flavor) constituem umas das principais características do 
alimento e são importantes para a boa aceitabilidade do produto pelo consumidor. Os flavorizantes 
ou aromatizantes são substâncias ou misturas de substâncias de praticamente todas as funções 
químicas orgânicas capazes de atribuir ou acentuar o aroma e sabor dos alimentos (GAVA, SILVA e 
FRIAS, 2008). 

 As funções químicas que enquadram os principais componentes aromáticos são 
hridrocarbonetos, ésteres, álcoois, aldeídos, acetais, éteres, compostos heterocíclicos, fenólicos, 
compostos à base de nitrogênio e enxofre, cetonas, lactonas e ácidos orgânicos. A fixação dos aromas 
está diretamente relacionada com a volatilidade e o peso molecular dos compostos, sendo aqueles que 
apresentam menor peso molecular de aroma mais agradável à fisiologia humana em relação aos de 
maior peso molecular que caracterizam odores desagradáveis.   

PALAVRAS-CHAVE: Flavorizante, sementes, jaca, cupuaçu, alfarroba. 

KEYWORDS: Flavoring, seeds, jackfruit, cupuaçu, carob. 
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A Resolução da Diretoria Colegiada, RDC nº 2, de 15 de janeiro de 2007, que ratifica o 
Regulamento Técnico sobre Aditivos Aromatizantes, classifica os aromas em naturais ou sintéticos. 
Os naturais são aqueles obtidos por métodos físicos, microbiológicos ou enzimáticos através de 
matérias-primas naturais de origem animal ou vegetal que sejam aceitáveis ao consumo humano após 
passarem por etapas processuais como torrefação, cocção e fermentação. Os aromas sintéticos 
compreendem aqueles idênticos aos naturais obtidos artificialmente por processos químicos de 
síntese, não encontrados em produtos de origem animal ou vegetal (ANVISA, 2007).  

Dentre os mais variados segmentos químicos, as reações de Maillard, a caramelização, a 
oxidação de lipídeos e carotenoides são as alternativas mais utilizadas pela indústria alimentícia na 
produção de substâncias aromáticas em alimentos (GAVA, SILVA e FRIAS, 2008).  

Mediante os aspectos levantados, o mercado alimentício mundial tem investido na dinâmica 
dos flavorizantes (aromatizantes e saborizantes) sintéticos, usando-os como alternativa para aditivar 
os alimentos e obter produtos com um melhor atributo sensorial. Todavia,  

“Em uma sociedade em que o suprimento de alimentos é abastecido por uma grande 
variedade de produtos industrializados, a escolha pela sensação de prazer que eles 
proporcionam vem crescendo em importância” (Dossiê Aromas, p. 46, 2009).  

Logo, surge a busca do consumidor por alimentos naturais, livres de aditivos sintéticos, que 
possuam qualidades sensoriais atrativas.  

1.1. SEMENTES DE JACA, CUPUAÇU E ALFARROBA 
A alfarrobeira (Ceratonia siliqua) é uma árvore de grande porte cultivada desde a Antiguidade 

em climas secos e terrenos pobres em nutrientes. Seu fruto, a alfarroba, é uma vagem comestível 
semelhante ao feijão, que apresenta coloração escura variando entre o castanho e o negro e sabor 
fortemente adocicado. Tanto sua polpa como as sementes apresentam grande utilidade na indústria 
de alimentos por serem matérias-primas de alto valor nutricional (SILVA, 2006).  

Segundo Silva (2006), a farinha obtida das sementes de alfarroba oferece 6,22% de proteínas, 
34-37% de carboidratos e 0,65% de lipídeos totais em 100g, além de uma quantidade diversificada
de sais minerais (cálcio, ferro, potássio, fósforo, magnésio, sódio, zinco e cobre) e vitaminas C, B1,
B2, B3 e B6. Em razão disso, o fruto tem sido utilizado no preparo de doces, sorvetes, bebidas, geleias
e atualmente, tem-se difundido seu uso como substituto do cacau na elaboração do chocolate por
possuir qualidades organolépticas idênticas ao substituído e por potencializar o aroma e sabor do
produto final.

O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) é uma planta típica de florestas tropicais e é 
cultivada em vários estados brasileiros, entre eles Pará, Amazônia, Maranhão, Rondônia e Acre. O 
aproveitamento do fruto dessa planta, o cupuaçu, tem se dado na industrialização e comercialização 
de sua polpa - correspondente a 35% da fruta – e sua utilização na fabricação de liquor, natas, 
sorvetes, doces e outras coisas mais (Nazaré et al., 1990; Carvalho et al., 2008).  

Não obstante, segundo Franco e Janzantti (2005), as sementes do fruto, que somam 20% de 
toda a sua composição, têm sido empregadas na produção de produtos símiles ao chocolate por 
possuírem grande quantidade de compostos voláteis (ésteres butanoato de etila e hexanoato de etila) 
responsáveis por estruturar os aromas e sabores frutado, amanteigado, de chocolate, floral, verde, 
pungente, caramélico, abaunilhado e notas de maçã (FRANCO; JANZANTTI, 2005).   

A jaca é o fruto da jaqueira (Artocarpus heterophyllus), uma árvore tropical amplamente 
cultivada no território brasileiro, principalmente na região amazônica e na costa tropical do país. O 
fruto é rico em vitaminas e minerais, especialmente as sementes por conterem diversos açúcares e 
carboidratos que têm sido utilizados para produzir aroma e sabor de chocolate, além da grande 
utilização da polpa na produção de doces, geleias e sucos (SPADA et al, 2017).  
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Ao analisar-se a bibliografia geral, estudos acerca do reaproveitamento de sementes de frutas 
na fabricação de flavorizantes como uma opção viável tanto ao consumidor como à indústria e ao 
meio ambiente têm sido cada vez mais difundidos, contudo, nota-se a insuficiência ou ausência de 
uma diversificação nesse campo de pesquisa. Por conseguinte, este trabalho analisará a bibliografia 
selecionada sobre o uso das sementes de alfarroba, cupuaçu e jaca como potenciais substituintes do 
cacau na consecução de aroma e sabor de chocolate e como forma de reduzir os resíduos gerados pelo 
processamento de frutas, de forma a beneficiar tanto a indústria de alimentos quanto o consumidor 
final.  

2   METODOLOGIA 

A seguinte análise sistemática da literatura foi realizada a partir de uma pesquisa bibliográfica 
em bancos de dados eletrônicos e livros acessíveis na biblioteca do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Currais Novos.  

Para a pesquisa eletrônica foram utilizados o Google Acadêmico, o Scielo e o Portal de 
Periódicos CAPES/ MEC, empregando nos campos de busca os termos “flavorizante”, “sementes de 
jaca”, “sementes de cupuaçu”, “sementes de alfarroba”. Os livros selecionados para a revisão foram 
aqueles concernentes à palavra-chave “flavorizante”. 

3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

De todos os estudos analisados, destacam-se Cohen, Souza e Jackix (2009), Silva (2006) e 
Spada et al (2017). 

Ao investigar a metodologia utilizada pelos autores, verificou-se uma unanimidade quanto ao 
processo de obtenção dos flavorizantes a partir das sementes de frutos. O processo compreende etapas 
de fermentação, secagem (natural ou em estufa) e torrefação, semelhantes ao processamento do cacau. 

Souza et al (2016) otimizou as etapas de fermentação e secagem para obter um melhor 
aproveitamento das alterações ocorridas nas sementes de cupuaçu durante esses dois processos. Na 
fermentação, seis lotes de 100 kg de sementes foram transferidos para caixotes de madeira junto com 
a polpa e adição de xarope de açúcar. A primeira fase da fermentação durou 2 dias e foi anaeróbica, 
o que resultou na ação metabólica de microrganismos com produção de álcool, ácidos e calor. Após
esse período, as sementes foram transferidas para outras caixas e passaram mais 7 dias fermentando
em estado aeróbico. Depois foram postas para secar ao sol por um período de 7 dias, havendo nessas
duas etapas transformações físicas, físico-químicas e estruturais. (SOUZA et al, 2016).

Cohen, Souza e Jackix (2009) usaram os mesmos processos na elaboração de produto 
alimentício à base de sementes de cupuaçu e obtiveram alta aceitação em relação aos resultados dos 
atributos sensoriais a partir de teste feito com consumidores, encontrando uma média de 4,2 entre as 
notas obtidas quanto à atitude de compra pelo consumidor. Essa média significa que os consumidores 
“provavelmente comprariam o produto”. As médias obtidas estão expostas no gráfico abaixo 
(COHEN, SOUZA e JACKIX, 2009).  

O mecanismo final responsável pelas alterações no sabor, textura e aroma se dá pelas reações 
de Maillard durante a torração das sementes, resultado da combinação entre os açúcares redutores e 
aminoácidos, havendo aí a formulação dos compostos característicos do chocolate (GAVA, 2008).  
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Fig. 1. Médias dos resultados obtidos do teste de aceitação aos atributos sensoriais de um 
produto análogo ao chocolate ao leite, elaborado com sementes de cupuaçu.  

Fonte: Cohen et al, pág. 19, 2009. 

Os resultados encontrados por Cohen, Souza e Jackix (2009) são semelhantes aos encontrados 
por Silva (2006) em relação à utilização da farinha de alfarroba no preparo de um bolo. Nesse estudo, 
foram selecionadas três receitas de bolo utilizando em cada uma 25 g, 50g e 75g de farinha de 
alfarroba previamente desenvolvida seguindo a ordem processual citada acima. As amostras foram 
analisadas por 52 provadores quanto aos atributos cor, textura, aparência, sabor e forma e 
apresentaram boa aceitação. Os provadores ainda aferiram que o aroma e sabor não diferiram em 
nada daqueles do chocolate (COHEN, SOUZA e JACKIX, 2009; SILVA, 2006).  

Spada et al (2017) aplicou a mesma metodologia às sementes de jaca. As sementes de jaca 
mole passaram por uma secagem em estufa e em seguida torração, enquanto que as sementes de jaca 
dura foram divididas em dois grupos e submetidas a dois processos diferentes:  um grupo foi 
submergido em solução de ácido acético, secado em estufa e torrado, já o outro grupo passou pela 
fermentação, secagem e por fim torração (SPADA et al, 2017). Os aromas obtidos a partir de análise 
sensorial são mostrados na tabela 1. 

Tabela 1 – Aromas obtidos da otimização das sementes de jaca. 
Sementes Aroma 
Fermentadas Banana, adocicado, frutado, chocolate, café, ácido, baunilha, avelã, castanha, 

queimado, assado, cítrico, goiaba, soja, laranja, caramelo, amargo, picante, maracujá, 
jaca, caju e azedo. 

Acidificadas Chocolate, café, ácido, baunilha, avelã, castanha, queimado, assado, cítrico, 
fermentado, terra, rançoso, álcool, canela, óleo, pão, verde, ácido, chá. 

Secas Banana, adocicado, frutado, chocolate, café, ácido, baunilha, amêndoas, leite, mel, 
sementes, nozes. 

Fonte: Spada et al, 2017. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sementes de cupuaçu, alfarroba e jaca submetidas a processos como fermentação, secagem 
e torrefação apresentam formação de aroma e sabor idêntico ou símile ao chocolate, com boa 
aceitabilidade sensorial, concluindo-se que a substituição do cacau por elas constitui uma alternativa 
atrativa para a indústria alimentícia. Os resultados encontrados devem estimular a pesquisa nesse 
campo e ressaltam a importância de se estudar o reaproveitamento de outras sementes na produção 
de aditivos naturais, possibilitando a disponibilização de um produto de qualidade para o consumidor, 
bem como a minimização dos resíduos gerados pelo processamento de frutas.  
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ELABORAÇÃO DE GELÉIA DE MARACUJÁ ENRIQUECIDA COM 
INULINADO 

RESUMO 

O trabalho teve como objetivo a elaboração de 
geleia de maracujá com inulina, aproveitando o 
albedo do fruto na extração de pectina. Foram 
testadas três formulações com diferentes 
concentrações de inulina (0%, 5% e 10%). 
Análises físico-químicas e sensoriais foram 

realizadas para determinar os padrões de 
identidade e qualidade e o atendimento a 
legislação brasileira. O produto obtido foi bem 
aceito pelos provadores além de estarem dentro 
dos padrões estabelecidos pela legislação 
brasileira. 

ABSTRACT 

This work aimed to elaborate a passion fruit jam 
with inulin, using the albedo’s fruit to extract 
pectin. It was tested three formulas with different 
inulin content (0%, 5% and 10%). Physico-
chemical and sensory analyses were realized to 
establish the Identity and Quality Standards and 

the respect to Brazilian legislation. The product 
obtained was well accept by tasters and the 
standards were in accordance with the Brazilian 
legislation. 

1 INTRODUÇÃO 

O maracujá é um dos frutos mais visados na fruticultura tanto regional como nacional, pelo 
seu excelente proveito, desempenho econômico e também pelo alto valor nutricional, ele pode ser 
aproveitado de diversas maneiras e dentre as mais usuais: sucos e doces. A fruta possui uma grande 
diversidade de espécies, existem mais de 400 tipos dentre o gênero Passiflora, porém o mais 
conhecido e utilizado no âmbito comercial é o maracujá amarelo azedo (Passiflora edulis), pois 
possui uma polpa suculenta e um sabor de grande aceitação pelo público consumidor, tendo também 
um bom retorno financeiro em um curto espaço de tempo. (MELETTI, 2011) 

O fruto além de boas características comerciais, possui valores nutricionais que vem 
chamando atenção na última década. O maracujá atualmente vem sendo considerado um alimento 
com forte potencial funcional, ele é uma fruta cítrica que possui uma grande quantidade de vitamina 
C possuindo ainda um grande composto sonífero sendo um forte desejado para combater o estresse 
ocasionado pela correria diária do brasileiro. (MELETTI, 2011). 

PALAVRAS-CHAVE: analise sensorial, legislação, funcional.

KEYWORDS: sensory analysis, legislation, functional.
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O IBGE (2015) afirma que dentre as principais regiões brasileiras que cultivam o fruto, o 
Nordeste se destaca alcançando na última década hegemonia dentre os estados produtores da planta, 
se aprimorando em plantio, cultivo e colheita. Atualmente a região possui a maior produção 
maracujazeiro do país, sendo responsável por mais da metade da produção nacional. 

Apesar de toda essa produção e consequentemente oferta, os cidadãos têm desfrutado pouco 
desses recursos naturais, devido à vida agitada das grandes cidades, uma vez que esses produtos 
requerem um preparo prévio, indicando a necessidade de produtos práticos de serem consumidos e 
ao mesmo tempo saudáveis. Devido ao apelo do mercado consumidor e a grande disponibilidade 
dessa matéria-prima, foi-se pensado no desenvolvimento de uma geleia de maracujá-amarelo com 
potencial prebiótico. (GOMES, 2013) 

Além de ter tomado espaço de maneira significativa e atrativa a geleia ainda possui vantagem 
de ser um alimento extremamente fácil de se fabricar, constituindo-se em sua grande parte por 
elementos comuns havendo ainda alcance caseiro, ou seja, algumas dessas geleias são de fabricação 
manual. No Brasil, devido à grande importância que a saúde vem tomando pela sociedade, os 
alimentos funcionais, ou seja, que auxiliam de alguma maneira a um bom funcionamento do 
organismo, vem se tornando cada vez mais fáceis de serem encontrado e consumidos desta forma a 
produção de geleias com características funcionais vêm como uma nova alternativa de 
aproveitamento agroindustrial do maracujá aliado às características benéficas à saúde. 

No ramo alimentício hoje, probióticos/probióticos tem sido bastante estudados, com o intuito 
de introduzi-los nos produtos industriais, como iogurtes, leites fermentados, sucos, doces, dentre 
outros. Existe no mercado atualmente, uma variedade de alimentos que contém probióticos ou 
probióticos, esse tipo de alimento, tem tomado bastante espaço no mercado consumidor devido à 
grande quantidade de características benéficas que possuem, os funcionais além de serem idênticos 
aos originais em questões intrínsecas, possui elementos que auxiliam na prevenção de 
doenças. (PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS, 2009) . 

Sendo assim, com o intuito de valorizar a agricultura regional e trazer praticidade e saúde para 
o consumidor o presente trabalho teve como objetivo a elaboração de uma geleia de maracujá com
potencial prebiótico adicionada de inulina como componente funcional.

2 METODOLOGIA 

MATERIAL 
A matéria-prima foi obtida em sua forma in natura, sendo adquirida no comércio local da 

cidade Currais Novos/RN, e conduzida para os laboratório de alimentos e tecnologia de vegetais 
onde  a geléia foi elaborada e as análises realizadas. 

Foram utilizadas para todas as análises diferentes formulações quanto à concentração de 
inulina, sendo: 

I- formulação padrão sem inulina

II- formulação com 5% de inulina

III- formulação com 10% de inulina
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MÉTODOS FABRICAÇÃO DA GELEIA 

Os maracujás foram despolpados manualmente após sanitização com solução de cloro a 200 
ppm. A polpa foi separada e as cascas dos maracujás foram submetidos a cozimento por 2 horas para 
a extração do albedo, fonte natural de pectina. 

Para a obtenção da geleia foi adicionado 500 mL do suco concentrado de maracujá, seguido 
de 500 mL de água; 1,0 Kg de açúcar cristal e 400 g de pectina. A inulina foi variada em 0%, 5% e 
10% da mesma em relação a massa total da formulação padrão. 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Todas as análises físico-químicas foram realizadas de acordo com as orientações do Instituto 
Adolfo Lutz - IAL (2008), sendo estas: pH, determinação de sólidos solúveis totais expressos em 
Brix, acidez titulável e umidade. 

ANÁLISES SENSORIAIS 

As análises sensoriais foram realizadas seguindo um painel de provadores não treinados, onde 
foram avaliados os atributos cor, gosto, textura, aroma e aparência global, sendo aceitas as amostras 
que apresentarem mais de 70% de aceitação dentre os provadores. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Os resultados para as três formulações estão expressos na tabela 1 abaixo. 

TABELA 1 – Análises físico-químicas das formulações contendo 0%, 5% e 10% de inulina. 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, na Resolução n. 12 
de 30 de março de 1978, geleia de fruta é o produto obtido pela cocção, de frutas, inteiras ou em 
pedaços, polpa ou suco de frutas, com açúcar e água e concentrado até consistência gelatinosa, 
apresentando valores para umidade de 38% p.p-1 máx. e sólidos solúveis totais de 62 ºBrix mín. 
Tomando como base a legislação citada as três formulações encontram-se dentro do que a mesma 
estabelece. 

Análise 
Formulação 

0% de inulina 5% de inulina 10% de inulina 

Umidade (% p.p-1) 22,63±1,891 27,21±0,112 19,03±1,021 

Acidez titulável (g ácido 
cítrico. 100 g-1) 1,19±0,025 1,47±0,061 1,29±0,021 

pH 2,95±0,017 2,99±0,015 2,96±0,026 

Solidos Solúveis Totais 
(ºBrix) 76,3±0,012 82,0±0,015 74,8±0,012 

XIII CONGIC | III SECITEX 437



Foppa, Tsuzuki e Santos (2009), caracterizaram geleias de pera de duas variedades (Housui e 
D’água) encontrando valores para umidade de 21% e 13% p.p-1 respectivamente. A importância de 
se determinar a umidade de produtos como as geleias, assim como a determinação de sólidos solúveis, 
está diretamente relacionado a capacidade do produto em ter uma baixa concentração de água 
disponível, o que reflete numa maior estabilidade microbiológica do produto e vida de prateleira mais 
extensa. 

De acordo com Rauch (1965), o pH das geleias é um dos parâmetros responsáveis pela rigidez 
das estruturas da mesma sendo considerado ótimo um pH 3,0 para uma boa formação do gel o que 
pôde ser encontrado na geleia elaborada. 

ANÁLISE SENSORIAL 

Para a análise sensorial foi escolhida a formulação com 10% de inulina com a finalidade de 
verificar se esta concentração afetou os parâmetros sensoriais e a preferência pelo produto. Foram 
distribuídas amostras de geleia para 50 provadores não-treinados e a ficha de avaliação sensorial com 
uma escala hedônica de 9 pontos, desde gostei muitíssimo a desgostei muitíssimo, onde foram 
avaliados os parâmetros: aparência, cor, aroma, textura e gosto. 

Dos provadores participantes 88% consumiam geleia de frutas mensalmente ou anualmente, 
somente 8% consumiam semanalmente e somente 4% tinha o hábito de consumir geleias diariamente. 

Pode ser verificado na tabela 2, as notas médias dos provadores para os parâmetros avaliados. 

TABELA 2 – Valores médios das notas sensoriais para a geleia de maracujá com 10% de inulina 

AMOSTRA APARENCIA COR AROMA TEXTURA SABOR 

0%   INULINA 7,5 7 9 8 8 

10% INULINA 8 8 9 8 9 

Para ser considerado aceita as amostras devem apresentar notas acima de 7,0; ou seja, no 
mínimo 70% de aprovação pelos provadores, desta forma pode-se perceber que a geleia com inulina 
apresentou os parâmetros aparência, cor e sabor mais atrativos que a geleia padrão (sem inulina).  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mostraram que a geleia com 10% de inulina foi bem aceita pelos provadores e 
em todas as formulações os parâmetros físico-químicos atendem à legislação brasileira para geleia de 
frutas. 

Estudos subsequentes devem ser realizados com a finalidade de testar se as concentrações de 
inulina atendem a legislação para alimentos com apelo prebiótico, além de haver a necessidade de 
um tratamento estatístico para determinar se houve diferença significativa entre as formulações 
elaboradas (0%, 5% e 10%). 
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DESEMPENHO PRODUTIVO DE GALINHAS CAIPIRAS NAS FASES DE 
CRIA E DE RECRIA: ESTUDO DE CASO 

MENEZES, M. M. M.1; GRACINDO, A. P. A. C. G.2; BEZERRA JÚNIOR, F. A.1; DIAS, J. N. S. D.1; 
LIBERATO, D. F.1 

1 Alunos do Curso Técnico em Zootecnia do FRN – Campus Apodi; 2 Professora do Curso Técnico em Zootecnia – 

IFRN – Campus Apodi. 

RESUMO 

O objetivo do trabalho avaliar o ganho de peso 

médio, a conversão alimentar e o consumo de 

ração de galinhas poedeiras. O estudo foi 

realizado durante quatro meses e foram 

utilizadas 149 pintainhas da linhagem caipira 

Isa Label. As aves e a ração foram pesadas para 

que fosse possível fazer comparações e analisar 

se o desenvolvimento das aves estava adequado. 

Pode-se observar que o desempenho produtivo 

das galinhas está dentro do esperado para as 

fases de cria e recria. 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the 

average weight gain, feed conversion and feed 

intake of laying hens. The study was carried out 

during four months and 149 chickens from the 

Isa Label breed were used. The birds and feed 

were weighed so that comparisons could be 

made and the development of poultry 

development adequate. It can be observed that 

the productive performance of the hens is within 

the expected for the breeding and rearing 

phases. 

1    INTRODUÇÃO 

De acordo com Viana et al. (2000) existem várias atividades de produção animal, 

mas, a que mais se desenvolveu nos últimos anos, foi a avicultura. Isso vem ocorrendo devido o 

melhoramento genético das diferentes linhagens de aves domésticas, da formulação e elaboração de 

dietas e também da busca de novos sistemas de criação que objetivam maior produtividade no 

menor tempo possível. 

A criação de aves o tipo caipira é uma atividade bastante simples, onde se tem a aplicação 

de técnicas de manejo já disponíveis e de fácil adoção pelo pequeno produtor, o que garante, além 

PALAVRAS-CHAVE: Avicultura, desenvolvimento ponderal, poedeiras. 

KEYWORDS:  Poultry, weight development, laying hens. 
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da sua sobrevivência, uma renda familiar advinda da comercialização dos seus produtos (carne e 

ovo). 

A linhagem de galinha caipira comercial Isa Label possui um crescimento lento, e uma 

ganho de peso rápido, é uma ave de dupla aptidão, sendo, bastante utilizada por apresentar 

adaptação às regiões com climas quentes e sistema de manejo não convencional, que é o sistema 

onde aves são selecionadas geneticamente a fim de cumprir sua função produtiva. Essas linhagens 

foram desenvolvidas a partir do melhoramento genético e possuem exigências nutricionais bem 

diferentes das linhagens industriais. 

Estudar o desempenho dessas galinhas e os fatores que interferem em seu desenvolvimento 

em diferentes regiões e sistemas de produções, é de extrema importância para que se possa adequar 

manejos em busca de maximizar o potencial dessas aves. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi acompanhar e analisar o desenvolvimento de um lote 

de galinhas em sistema de produção caipira, nas fases de cria e recria, no laboratório de avicultura 

do IFRN Campus Apodi. 

2 METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no setor de Avicultura do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN), Campus Apodi, localizado na mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte, com clima 

caracterizado como semiárido, conforme classificação de Köppen, com temperatura média anual de 

28,1 ºC (INMET), no período de novembro de 2016 a março de 2017 (16 semanas). 

O início do trabalho se deu com a preparação do aviário (30 m² de área coberta) para 

recepção dos 149 pintinhos da linhagem Isa Label, que foram adquiridos por meio de licitação e 

entregues por uma empresa agropecuária comercial da Paraíba, no dia 22 de novembro de 2016. 

Logo após, as aves foram pesadas e colocadas em um círculo de proteção, onde receberam 

aquecimento por meio de campânula, água limpa e fresca, além de ração pré inicial à vontade. 

Diariamente eram feitas as limpezas dos bebedouros e comedouros, além da observação dos 

aspectos sanitários dos animais e do ambiente em geral. Também foi realizado o monitoramento da 

temperatura do círculo de proteção e do ambiente do aviário. 

Com relação ao manejo alimentar, as quantidades diárias de ração concentrada foram as 

recomendadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN 

(Souza, et al. 2010), apresentada na Tabela 1, sendo essas quantidades divididas em duas refeições, 

a primeira às 8 horas e a segunda às 15 horas, além do acesso a uma área pasto formada por capim 

tifton (aproximadamente 780 m², divididos em 4 piquetes irrigados), após os 21 dias de vida.  

Tabela 1. Quantidades de ração balanceada sugeridas para algumas raças distribuídas pela 

EMPARN (g/ave/dia): 

Idade 

(semanas) 

IDADE 

(DIAS) 

PARAÍSO PEDREZ* ISA LABEL EMBRAPA 051 

CORTE* POSTURA CORTE* POSTURA CORTE** POSTURA 

1 0 - 7 12,0 12,0 7,5 7,5 5,0 5,0 

2 8 – 14 25,0 25,0 13,0 13,0 7,5 7,5 

3 15 – 21 40,0 40,0 19,0 19,0 13,0 10,0 

4 22 – 28 45,0 45,0 27,0 25,0 18,0 15,0 

5 29 – 35 55,0 50,0 35,0 30,0 25,0 20,0 

6 36 – 42 65,0 55,0 40,0 35,0 30,0 25,0 

7 43 – 49 75,0 55,0 45,0 40,0 35,0 30,0 

8 50 – 56 85,0 60,0 55,0 45,0 40,0 35,0 

9 57 – 63 90,0 60,0 65,0 45,0 45,0 40,0 

10 64 – 70 95,0 65,0 75,0 55,0 50,0 45,0 
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11 71 – 77 95,0 65,0 80,0 55,0 55,0 50,0 

12 78 – 84 95,0 68,0 85,0 60,0 60,0 55,0 

13 85 – 91 95,0 68,0 95,0 60,0 70,0 60,0 

14 92 – 98 95,0 68,0 95,0 70,0 75,0 65,0 

15 99 – 105 90,0 72,0 95,0 70,0 80,0 70,0 

16 106 – 112 90,0 72,0 95,0 75,0 90,0 70,0 

17 113 – 119 - 80,0 90,0 75,0 95,0 80,0 

18 120 – 126 - 80,0 90,0 80,0 95,0 80,0 

19 127 – 133 - 85,0 - 85,0 95,0 85,0 

20 134 – 140 - 90,0 - 90,0 90,0 85,0 

> 140 - 95,0 - 95,0 85,0 90,0 

  Fonte: SOUZA et al. (2010) 

A pesagem das quantidades de ração ofertadas foi realizada em balança digital, com 

precisão de 0,01 grama. A ração foi formulada de acordo com a fase de produção das aves, da 

seguinte forma: 

 Fase pré-inicial (até 7 dias de vida): oferta de ração pré-inicial da marca INTEGRAL MIX

®;

 Fase inicial (8 a 42 dias): 60% de milho em grão moído + 30% de concentrado inicial +

10% de farelo de trigo;

 Fase de crescimento (43 a 105 dias): 60% de milho em grão moído + 25% de concentrado

inicial + 15% de farelo de trigo;

Todas as aves foram vacinadas contra doença de Newcastle e pesadas (em balança digital

com precisão de 0,01 grama) do dia chegaram até o final do trabalho, sendo as pesagens realizadas 

semanalmente durante a fase inicial e quinzenalmente nas fases de crescimento. Os resultados das 

pesagens foram tabulados em planilha eletrônica (Excel ®). 

Os parâmetros analisados no período foram: média de peso vivo (g); média de ganho de 

peso semanal (g); consumo de ração semanal (g) e conversão alimentar no período estudado (g/g).  

3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Durante o período estudado, foi possível observar que houve um ganho de peso crescente até 

o final da avaliação (Figura 1). Vale ressaltar que da 7ª até 18ª semana, que é a fase de recria, onde

as aves estão em um período de crescimento, é extremamente importante que se tenha um cuidado

maior com a alimentação dessas aves, para que não venha afetar o peso e a produção.

Figura 1. Desenvolvimento ponderal das aves até os 4 meses de idade. 
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O peso padrão dessa linhagem na 13° semana é de 1070g, e as aves avaliadas apresentaram 

nessa semana um peso médio de 1853g, o que mostra que o manejo alimentar estava apresentando 

um bom resultado. É importante ressaltar que a temperatura é um fator que pode influenciar no 

estresse das aves, fazendo com que produzam pouco e percam peso. SILVA et al. (2001) relata 

que as aves que apresentam este tipo de gene tendem a ter uma maior resistência ao estresse 

térmico, e por isso não houve implicações devido a temperatura da região. 

Comparando o desempenho das galinhas caipiras criadas no Laboratório de avicultura do 

IFRN com os dados publicados por SAGRILO et al. (2003), onde linhagem caipira semelhante 

apresenta um ganho de peso de 60, 506 e 1695 gramas para as 1ª, 6ª e 15ª semanas de vida, 

respectivamente, podemos considerar que desempenho das nossas galinhas (Tabela 2) está 

satisfatório. 

Tabela 2. Desempenho produtivo das galinhas caipiras do IFRN, da 1ª a 15ª semana de vida. 

Parâmetros Período (em dias) 
1 a 7 8 a 42 43 a 105 

Ganho de peso (g) 56,46 649,5 1251,5 

Consumo de ração (g) 52,5 854 3500 

Conversão alimentar (g:g) 0,93 1,31 2,80 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento do trabalho, pode-se observar que o desempenho produtivo das 

galinhas poedeiras do Laboratório de avicultura do IFRN está dentro do esperado para a linhagem 

nas fases de cria e recria. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar os impactos econômicos do 

manejo agroecológico da caatinga pelo método 

Ambitec. Foram avaliadas as receitas, as 

despesas, o ganho e a margem líquida, assim 

como o desenvolvimento das atividades 

pecuárias antes e depois da implantação do 

manejo. A receita teve um incremento de R$ 

475,32/ha e a despesa cresceu R$ 85,92/ha, 

resultando em uma margem líquida de ganho 

com a implantação da tecnologia de R$ 

389,40/ha. A atividade que teve maior 

incremento foi a ovinocultura. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the 

economic impacts of the agroecological 

handling of the caatinga by the Ambitec 

method. Income, expenses, profit and net 

margin were evaluated, as well as the 

development of livestock activities before and 

after the implementation of the management. 

Revenues increased by R$ 475.32/ha and 

expenses increased by R$ 85.92/ha, resulting in 

a net profit margin of R$ 389.40/ha. The 

activity that had the greatest increase was sheep 

farming.  

1   INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1970 ocorreram diversas transformações na sociedade contemporânea, 

advindas do processo de “reestruturação produtiva”, que repercutiu intensamente no mundo do 

trabalho. A consequência dessa reestruturação foi o surgimento dos empreendimentos solidários 

que abrangem da produção familiar à indústria de transformação e envolve diversas categorias de 

trabalhadores. Na ótica de Gaiger (2003) a economia solidária representa um novo modo de 

produção que supera o modo de produção capitalista, isso porque ela utiliza-se dos princípios da 

solidariedade, ajuda mútua e colaboração. Numa análise evolutiva, o agricultor familiar 

contemporâneo guarda maiores ligações com o mercado (Abramovay, 2007) e para ganhar mais 

PALAVRAS-CHAVE: agricultura familiar, agroecologia, receita, despesas, sustentabilidade. 

KEYWORDS: family agriculture, agroecology, income, spending, sustainability. 

XIII CONGIC | III SECITEX 444



autonomia em relação às regras de mercado, a agricultura familiar procurou diversificar a produção. 

Essa maior diversidade trouxe para a família rural uma maior disponibilidade de produtos para 

autoconsumo que garante uma maior segurança alimentar. Dessa forma, é importante que as 

tecnologias inovadoras sejam propostas com base na viabilidade econômica e, por isso, o projeto 

previu a avaliação dos impactos econômicos do manejo agroecológico da caatinga, em unidades de 

produção familiar no Rio Grande do Norte.  

2 METODOLOGIA 

O levantamento foi realizado no Município de Apodi, localizado na mesorregião Oeste 

Potiguar, microrregião da Chapada do Apodi (Brasil, 2005), no Rio Grande do Norte, a 5º39'50"S e 

37º47'56"W. Sua classificação climática, conforme Köppen, é do tipo Bswh, clima quente e 

semiárido, com temperatura média anual de 27,5ºC. As entrevistas foram realizadas entre os anos 

de 2009 e 2010, aos representantes de sete unidades produtivas familiares. Esses agricultores, que 

anteriormente desenvolviam práticas exclusivamente extrativistas, passaram a adotar o manejo da 

caatinga associado aos princípios agroecológicos.  

Para a composição do impacto econômico foram utilizados questionários sobre a produção 

dos diversos produtos pecuários e as despesas referentes a essa produção, que foram somadas para 

formar a receita bruta e as despesas anuais das famílias, antes e depois da implantação da 

tecnologia. Para as receitas, além dos produtos comercializados, foram computados os produtos do 

autoconsumo, bem como os que foram reaproveitados na própria unidade familiar. Apesar de todas 

as famílias terem implementado a tecnologia, as áreas manejadas representavam apenas uma parte 

da área total da propriedade, por isso, calculou-se o percentual que a área da tecnologia 

representava da área total e aplicou-se essa percentagem aos números obtidos no levantamento. 

 O recurso disponível para a manutenção da família advém do que se chamou de ganho 

líquido, que representa o saldo obtido pelo conjunto das atividades desenvolvidas no 

estabelecimento. De posse dos ganhos líquidos nos dois momentos foi subtraído o ganho líquido 

obtido depois da tecnologia pelo de antes, buscando determinar a margem líquida de ganho com o 

manejo agroecológico da caatinga. Para a realização dos cálculos das receitas e das despesas na 

unidade familiar, nos dois momentos, foram utilizados valores em reais (R$) e referentes ao ano de 

2010. O manejo da caatinga tem como um dos princípios a diversificação das atividades (Araújo 

Filho et al., 2006), por isso, julgou-se importante conhecer a variação da participação de cada 

atividade pecuária na composição da receita anual das unidades familiares, para poder determinar o 

efeito do manejo agroecológico da caatinga sobre a atividade. Dessa forma, o percentual de 

participação da atividade foi obtido pela divisão da receita que a atividade proporcionou pela receita 

anual da atividade nos dois momentos distintos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Analisando o impacto econômico (Figura 1) observa-se que a receita bruta anual média 

obteve um incremento da ordem dos 330%, saltando de R$ 143,87/ha para R$ 619,19/ha, saldo de 

R$ 475,32. Esse acréscimo também impulsionou o aumento da despesa anual média, que passou de 

R$ 43,81 para R$ 129,73/ha, com um aumento de R$ 85,92/ha, entretanto, essa elevação não 

aconteceu na mesma proporção, mantendo-se ao redor dos 196%. O aumento das despesas foi 

motivado pela maior demanda de recursos financeiros para manutenção das atividades pecuárias, 

contudo, esse acréscimo foi proporcionalmente inferior, o que influenciou positivamente o ganho 

líquido anual médio, que passou de R$ 100,06/ha para R$ 489,46/ha. A diferença do ganho líquido, 
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antes e depois da inovação tecnológica, gerou uma margem líquida de ganho da ordem dos R$ 

389,40/ha, o que mostra que houve acréscimo da produção em detrimento aos gastos referentes à 

manutenção do sistema pecuário. 

Figura 1 – Componentes econômicos das atividades pecuárias do Manejo Agroecológico da 

Caatinga (R$/ha). Fonte: (Barreto et.al, 2010) 

As atividades que mais sofreram influência positiva foram a ovinocultura, que não era 

desenvolvida em nenhuma das unidades produtivas e passou a estar presente em três 

estabelecimentos; a apicultura que estava presente em três dos estabelecimentos e passou a ser 

desenvolvida em cinco deles e a avicultura que passou a integrar o manejo da caatinga em apenas 

um estabelecimento familiar. Pode-se perceber que todas as atividades proporcionaram uma maior 

receita bruta anual média (Figura 2) e, portanto, sofreram uma forte influência do Manejo 

Agroecológico da Caatinga. Entretanto, pode-se concluir que esse incremento ocorreu, 

principalmente, pelo fortalecimento da atividade pecuária mais tradicional do território apodiense, a 

caprinocultura, que apesar de não ter sofrido variação na participação nas unidades familiares foi 

uma das atividades que apresentou o maior ganho da receita bruta anual (R$ 264,67/ha). 

Figura 2 – Variação da participação das receitas das atividades pecuárias, antes e depois da 

utilização do Manejo Agroecológico da Caatinga. Fonte: (Barreto et.al, 2010) 

A ovinocultura também foi influenciada fortemente pelo manejo agroecológico da caatinga, 

pois gerou um incremento de R$ 167,03/ha na receita bruta média das unidades familiares, o que 

pode estar ligado, principalmente, a cultura da região e à melhoria na capacidade de suporte das 

unidades produtivas, permitindo o aumento do rebanho e a melhoria dos índices produtivos. Na 
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bovinocultura, observou-se que mesmo estando presente em um pequeno número de 

estabelecimentos familiares, teve receita bruta anual média influenciada positivamente pelo manejo 

(79%). 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Manejo Agroecológico da Caatinga contribuiu fortemente para o incremento da receita 

nas unidades familiares estudadas, gerando impacto econômico positivo e, portanto, indicada para 

aplicação na agricultura familiar, principalmente para as atividades pecuárias em assentamentos 

rurais, ou até mesmo tornar-se uma política pública para o setor. 

O manejo agroecológico da caatinga fomenta a diversificação das atividades pecuárias e, 

com isso, permite a maior disponibilidade de alimentos para a família, além de garantir alimentos 

mais seguros, o que contribuiu para a soberania e segurança alimentar da agricultura familiar. 

O percentual de representatividade da área da inovação tecnológica em relação à área total 

do estabelecimento, além de propiciar uma maior conservação dos recursos naturais, promove um 

maior rendimento absoluto, ou seja, o ganho líquido relativo se refere à unidade de área (ha) e, 

portanto, quanto maior for a área, maior o ganho absoluto. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

O projeto teve como objetivo analisar a produção 

do Tifton 85 com diferentes fontes de adubos. O 

mesmo foi desenvolvido em um período de 

tempo de dois meses, analisando a sua matéria 

verde. Os principais resultados encontrados 

foram que no crescimento da gramínea o 

tratamento da ureia e o tratamento do esterco 

bovino foram mais satisfatórios, porém, o esterco 

equino também pode ajudar no crescimento da 

forragem na propriedade, sendo um adubo 

natural sem custos para o produtor.

ABSTRACT 

The project aimed to analyze the production of 

Tifton 85 with different sources of fertilizers. 

The same was developed in a time period of two 

months, analyzing its green matter. The main 

findings were that the growth of the grass the

treatment of urea and the treatment of bovine 

manure were more satisfactory, however, the 

dung horses can also help in the growth of the 

grass on the property, being a natural fertilizer at 

no cost to the producer. 

1    INTRODUÇÃO 

Adubação consiste em uma pratica agrícola que tem a finalidade de suprir a carência de 

nutrientes das plantações, para que se tenha um solo rico nutritivamente e fértil. No Brasil a adubação 

é uma pratica muito utilizada por vários pecuaristas, principalmente os adubos orgânicos. Resultantes 

da decomposição e estabilização das fermentações e reações bioquímicas que ocorrem na matéria 

orgânica morta ou nos estercos – assim são nos adubos orgânicos. (FREITAS, 2014). 

PALAVRAS-CHAVE:  Tifton 85, adubos, crescimento e matéria verde. 

KEYWORDS:  Tifton 85, fertilizers, growth and green matter. 
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Nos últimos anos a utilização de adubos orgânicos sólidos e líquidos na produção agrícola 

teve um crescimento acelerado no Brasil em função dos altos custos dos fertilizantes químicos 

(OLIVEIRA et al., 2014). Dentre a diversidade de resíduos orgânicos existentes, o esterco bovino se 

destaca em diversos aspectos possuindo vasta disponibilidade e apresentando percentagens de 30 a 

58% de matéria orgânica (FERREIRA et al., 2012). Estes resíduos atuam sobre a fertilidade do solo 

aumentando a matéria orgânica, a capacidade de troca de cátions, reduzindo os teores de alumínio 

trocável. Contribui ainda com o favorecimento de ácidos orgânicos importantes para a solubilidade 

dos minerais e o incremento na reciclagem e mobilidade de nutrientes, contribuindo para a 

permeabilidade e infiltração da água (GUIMARÃES, 2008; FOGEL et al., 2013). Além de promover 

a melhoria de muitos atributos do solo, a aplicação de resíduos orgânicos também aumenta a 

disponibilidade do fósforo no solo. 

O estrume de cavalo, além de ser um excelente fertilizante, elabora reservas orgânicas do solo; 

aumenta a capacidade de retenção da água; melhora a taxa de infiltração da água e melhora a 

estabilidade estrutural do solo; aumenta a penetração das raízes e a capacidade de germinação das 

sementes; estimula o crescimento dos microorganismos e organismos benéficos do solo como as 

minhocas; possui um alto teor de ácidos húmicos. Os fertilizantes húmicos, como o esterco de cavalo, 

possuem ácidos húmicos que são os principais responsáveis pela estabilidade e fertilidade do solo. 

Como atuam esses ácidos húmicos? eles aumentam a absorção de nutrientes por parte da planta, 

tornando-lhe as membranas mais permeáveis; promovem o desenvolvimento de actinomicetos, 

fungos e bactérias benéficas; degradam uma vasta gama de substâncias como a celulose humicelulose, 

proteínas e ligninas; ativam processos bioquímicos em plantas (respiração e fotossíntese); 

incrementam a absorção de nutrientes; aumentam o crescimento de organismos de solo; estimulam 

os processos bioquímicos nas plantas; estimulam o desenvolvimento das raízes; aumentam a 

utilização de fosfato. (FREITAS, 2014). 

A Ureia é um tipo de composto fertilizante que tem como principal função fornecer Nitrogênio 

para as plantas. É importante saber que se trata de um composto bastante volátil e que pode causar 

um tipo de “queima” nas folhas das plantas. Quando existe um contato direto com as folhas, acaba 

causando aquele amarelamento das mesmas. Quando as plantas têm uma quantidade pequena de 

Nitrogênio acabam perdendo um pouco do seu vigor. Geralmente, é possível perceber através da sua 

aparência que existe uma deficiência de Nitrogênio. A Ureia Fertilizante é considerada um fertilizante 

nitrogenado, isso significa que fornecem um tipo de Nitrogênio assimilável pelas plantas. O 

Nitrogênio é encontrado de forma abundante na atmosfera, porém, para que seja fixado, precisa ser 

transformado. (CULTURA MIX, 2012). 

Este projeto tem como objetivo comparar o crescimento da gramínea tifton 85 com os estercos 

de bovino e equino. Ambos são ótimos fertilizantes, aumentam a capacidade de retenção da água no 

solo, melhoram a estrutura do solo e outros. A comparação entre ambos servirá para mostrar com 

qual esterco a gramínea crescerá mais rapidamente. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no Haras Freire, durante o período de dois meses, a propriedade está 

localizada na cidade de Apodi no estado do Rio Grande do Norte. A área apresenta um clima 

semiárido e a vegetação caatinga, por isso a escolha do capim tifton 85. A área usada para fazer o 

experimento tem 7 metros de largura e 20,8 metros de comprimento, essa área foi dividida em quatro, 

uma parte foi adubada com o fertilizante comercial ureia, outra parte foi adubada com o esterco 

equino, já a terceira parte foi adubada com o esterco bovino e a quarta parte foi o grupo controle, sem 

adubação. 
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A primeira parte do projeto foi voltada para a preparação dos adubos. Foram recolhidos os 

dejetos dos equinos na hora da limpeza das instalações e levados para um local na qual foram 

amontoados e curtidos. Para acelerar o processo realizou-se o processo de humedecer o esterco para 

que ele pudesse fermentar mais rápido, assim que o esterco não estivesse mais quente na parte interna, 

estaria pronto para utilizar. 

A segunda parte do projeto foi voltada para a irrigação, que foi realizada em dois em dois dias, 

em uma quantidade de água de mil e quinhentos litros que foram distribuídos para os quatro 

tratamentos do tifton 85. A adição dos adubos foi realizada nessa etapa do projeto também. 

A terceira parte foi a observação do crescimento do tifton 85 nos quatro tipos de tratamento 

junto com a repetição da adubação. 

A quarta parte efetuamos um comparativo do crescimento dos tratamentos e analisamos quais 

estercos deram o melhor resultado. 

3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Resultados esperados 
O resultado principal é formado pelas práticas agrícolas com base na economia do produtor 

fazendo o uso do adubo de equino. Com isso as práticas serão analisadas e se a utilização de esterco 

de equino obteve bons resultados. Espera-se que o esterco equino mostre eficiência na adubação, 

crescimento e qualidade da planta. 

3.2 Discussões 
Observou-se que os níveis de crescimento da gramínea tifton 85 foram satisfatórios. Os 

resultados da matéria verde que mais se destacaram foram os tratamentos da Ureia e do esterco 

Equino. Os resultados serão mostrados nas Tabela 1 apresentada a seguir. 

Tabela 1: Resultados da matéria verde por m² e por hectares. 

Capim Controle Ureia Esterco Bovino Esterco Equino 

Matéria Verde Matéria Verde Matéria Verde Matéria Verde 

1m² 1,150 kg 1m² 2,470 kg 1m² 1,485 kg 1m² 2 kg 

1ha 11500 kg 1ha 24700 kg 1ha 14850 kg 1ha 20000 kg 

Os resultados expressos na tabela acima mostram que o esterco Equino e a Ureia foram mais 

satisfatórios, na condição de matéria verde. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos estudos e dos resultados obtidos durante esses dois meses, pudemos cessar que o 

esterco equino pode ajudar no crescimento da forragem na propriedade, sendo um adubo natural sem 

custos para o produtor. 
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MANEJO SANITÁRIO DE INSTALAÇÕES SUINÍCOLAS DA 
MICRORREGIÃO DA VÁRZEA NO MUNICÍPIO DE APODI – RN 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi analisar o manejo 
sanitário das propriedades de suínos na cidade de 
Apodi – RN. Foram aplicados 79 questionários a 
produtores no ano de 2013. Quanto a assistência 
técnica 88,86% não possuem. Em relação à 
frequência da limpeza e desinfecção das 

instalações, 2,60% responderam que realizam 
diariamente, 15,58% semanal, 14,29% 
quinzenal, 57,14% mensal e 10,39% não fazem. 
Dessa forma, conclui-se que o manejo sanitário 
ocorre de forma precária.

ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze the 
sanitary management of pig farms in the city of 
Apodi – RN. 79 questionnaires were applied to 
producers in the year 2013. Regarding technical 
assistance, 88.86% do not. Regarding the 
frequency of cleaning and disinfection of 

facilities, 2.60% answered that they performed 
daily, 15.58% weekly, 14.29% biweekly, 
57.14% monthly and 10.39% did not. Thus, it is 
concluded that sanitary management occurs 
precariously. 

1 INTRODUÇÃO 

A suinocultura tem sido uma atividade crescente nas mais diversas regiões e nos mais variados 
países. O Brasil, por exemplo, ocupa a quarta colocação em produção e exportação de carne suína e 
possui um rebanho avaliado em 20 milhões de dólares; isso deve-se, não só no Brasil mas como em 
outros países, principalmente, porque os produtores têm se dedicado as técnicas de manejo adequadas 
e, consequentemente, proporcionam a origem de um produto de qualidade fazendo com que vários 
mitos sobre a atividade suinícola sejam desmistificados, fazendo com que esta, seja adotada por 
produtores do mundo inteiro (FERREIRA et al., 2014).  

PALAVRAS-CHAVE:  Atividade suinícola, sanidade, suinocultores. 

KEYWORDS: Swine activity, sanity, swine farmers. 
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Dentre as técnicas de manejo citadas anteriormente e considerada uma das mais importantes 
para o sucesso atividade suinícola, está o manejo sanitário. Este, por sua vez, caracteriza-se por todas 
as práticas realizadas pelo produtor dentro da propriedade que visam minimizar o aparecimento de 
agentes patogênicos no ambiente empregando a limpeza e desinfecção nas instalações, bem como, a 
redução na ocorrência de doenças com a utilização de métodos preventivos (como a vacinação) e 
tratativos (antibióticos e outros medicamentos, por exemplo). Esse tipo de manejo quando realizado, 
apresenta total significância na produção, pois contribui para o êxito no desempenho zootécnico e 
econômico da atividade, trazendo lucros e diminuição de gastos ao suinocultor.  

Diante disso, o presente trabalho objetiva analisar os dados de manejo sanitário dos produtores 
de suínos na microrregião da várzea do município de Apodi – RN, com o intuito de verificar como 
procediam-se as práticas realizadas desse tipo de manejo nas produções e, dessa forma, compará-las 
com maneiras ideais e corretas, sugerindo aos suinocultores possíveis melhorias, para que assim, 
obtenha-se um maior sucesso em sua atividade.  

2 METODOLOGIA 

O manejo sanitário das instalações foi mensurado conforme a aplicação de um formulário de 
questões com 11 perguntas. Optou-se por entrevistas diretas, onde o entrevistador fez as perguntas e 
anotou as respostas. Ao todo foram 79 questionários, conforme a metodologia proposta por Borges 
et al. (2008), através dos alunos do curso técnico em Zootecnia do IFRN – Campus Apodi. O período 
de entrevista ocorreu durante os meses de janeiro e abril de 2013, com produtores de 10 comunidades 
distintas (Santa Rosa I, Baixa fechada I, Caboclo, Carpina, Carafosca, Várzea da salina, Várzea da 
carreira, Bico torto, Carnaubinha e Ponta) da microrregião da várzea no município de Apodi – RN. 

 A escolha da microrregião da várzea ocorreu após consulta ao IDIARN (Instituto de defesa e 
inspeção agropecuária do Rio Grande do Norte), que forneceu a informação de que a referida 
microrregião concentrava a maioria dos estabelecimentos de suínos de Apodi. A aplicação do 
questionário ocorreu nos turnos da manhã, tarde e noite, de maneira aleatória, sendo que o contato 
com os entrevistados ocorreu no momento em que os entrevistadores chegavam às propriedades.  

 As perguntas realizadas foram: *Tem alguma assistência técnica?; *Qual é a origem da 
orientação técnica recebida?; *De quem?; *Qual a frequência destas visitas?; *Pratica algum controle 
sanitário nos animais?; *Que tipo de controle é feito?; *Qual o problema de saúde que é mais 
frequente nos suínos de sua propriedade?; *Quais os cuidados especiais com os leitões após 
nascimento?; *Qual a idade do animal no momento da castração?; *Quem faz a castração?; *Possui 
a presença ou ausência de insetos. 

Previamente à aplicação do questionário, os participantes foram informados sobre o objetivo 
da pesquisa e o tempo necessário para sua realização, sendo a pesquisa realizada com a ciência e o 
consentimento deles (THOMS et al., 2010).  Os dados obtidos diretamente por meio da aplicação dos 
questionários foram tabulados e submetidos à análise estatística descritiva, com ênfase na distribuição 
de frequências relativas das respostas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No que segue o trabalho, após a realização das entrevistas, encontrou-se os resultados 
seguintes: 88,86% dos suinocultores afirmaram não ter assistência técnica, enquanto que, 11,54% 
sim, destes, 0% recebiam orientação técnica pública, 88,57% própria, 5,71% de cooperativas e 5,71% 
de ONG’s. Responderam também que 53,57% dessas visitas eram de veterinários, 3,57% de técnicos 
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e 42,86% de pessoas sem formação, sendo 9,52% feitas semanalmente, 47,62% semestral, 42,86% 
anual e 0% mensalmente, como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1: Dados referentes a assistência técnica nas produções suinícolas da várzea de Apodi – RN. 
1. TEM ALGUMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA?

   SIM  NÃO 
    11,54%   88,86% 

2. QUAL É A ORIGEM DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA RECEBIDA?
       PÚBLICA  PRÓPRIA  COOPERATIVA  ONG 

      0%  88,57%   5,71%   5,71% 

3. DE QUEM?
VETERINÁRIO            TÉCNICO  PESSOAS SEM FORMAÇÃO 

  53,57%     3,57%       42,86% 

4. QUAL A FREQUÊNCIA DESTAS VISITAS?

  SEMANAL  SEMESTRAL     ANUAL    MENSAL 
  9,52%   47,62%   42,86%   0% 

Os resultados apresentados anteriormente não são tão satisfatórios, pois a maioria dos 
suinocultores entrevistados afirmaram não ter assistência técnica. Esta, por sua vez, é de extrema 
importância para o sucesso de qualquer atividade e deve ser feita por pessoas qualificadas para um 
maior êxito da produção e isso, é possível de ser observado pois grande parte dos produtores 
responderam que recebem orientação de veterinários. Por outro lado, é preciso que essas visitas sejam 
realizadas com mais frequência e não apenas semestral ou anualmente, para que se tenha um maior 
controle das atividades. 

No que se refere a informação sobre se os produtores realizavam algum tipo de controle 
sanitário nos animais, 6,41% responderam não e 93,59% que sim, destes, 64,55% faziam a vacinação, 
31,82% vermifugação, 0,9% utilizavam antibióticos nos animais e 2,73% plivitamínicos, como é 
possível observar na Tabela 2 seguinte: 

Tabela 2: Dados referentes ao controle sanitário feito nas produções suinícolas da várzea de Apodi – RN. 

5. PRATICA ALGUM CONTROLE SANITÁRIO NOS ANIMAIS?
    SIM          NÃO 

      93,59%  6,41% 

6. QUE TIPO DE CONTROLE É FEITO?
VACINAÇÃO  VERMIFUGAÇÃO  ANTIBIÓTICOS   PLIVITAMÍNICOS 

64,55%   31,82%   0,9%   2,73% 

Os resultados apresentados anteriormente são satisfatórios, pois mostram que a maioria dos 
produtores de suínos realizam um controle sanitário eficaz em seu rebanho, utilizando de métodos 
como a vacinação, vermifugação e outros, fazendo com que a incidência de doenças e outras 
complicações fossem minimizadas, colaborando assim, na diminuição de mortes e descartes e, ainda, 
na maior permanência de animais sadios.  

O tipo de problema mais frequente que acometia os suínos foi pesquisado, como constata na 
Tabela 3 abaixo. Sendo 67,61% dos casos registrados verminoses, 11,27% diarreias, 4,23% fraqueza, 
4,23% outros e 12,68% não se tinha.  

Tabela 3: Dados referentes aos problemas de saúde frequentes nas produções suinícolas da várzea de Apodi – RN. 

XIII CONGIC | III SECITEX 454



7. QUAL PROBLEMA DE SAÚDE MAIS FREQUENTE NOS SUÍNOS?

VERMINOSE         DIARREIA        FRAQUEZA         OUTROS          NÃO TEM 

67,61%   11,27%   4,23%   4,23%   12,68% 

Dados como estes, podem ser, devido à precarização da vermifugação, aumento a incidência 
de verminoses ou até mesmo problemas no manejo sanitário realizado nos animais e nas instalações 
que favorecem a ocorrência de diarreias, fraqueza e outras enfermidades, já que segundo Carreiro 
(2016), as parasitoses, de forma geral, são um dos problemas mais antigos que acometem a atividade 
suinícola, presentes em todas as fases de exploração, causando efeitos maléficos que influenciam na 
capacidade produtiva do rebanho. Diante disso, é necessário se fazer um programa contínuo de 
vermifugação e de cuidados sanitários diários com os animais, para que esses índices possam baixar. 

Em relação aos cuidados especiais com leitões após nascimento, como é possível observar na 
Tabela 4 seguinte, 2,5% dos suinocultores aplicavam ferro, 1,3% realizavam o corte e cura do 
umbigo, 94,9% castração e 1,3% outros.  

Tabela 4: Dados referentes aos cuidados especiais com leitões pós-parto nas produções suinícolas da várzea de 
Apodi – RN. 

8. CUIDADOS ESPECIAIS COM LEITÕES APÓS NASCIMENTO

APLICAÇÃO DE FERRO      CORTE E CURA DO UMBIGO     CASTRAÇÃO    OUTROS 

2,5%      1,3%   94,9%   1,3% 

Como é sabido e ainda comprovado pela literatura, o manejo pós-parto e nos primeiros dias 
de vida dos leitões é de suma importância não só para que estes se mantenham vivos, mas que cresçam 
com condições ideais de saúde, desenvolvimento e futuramente de reprodução. Por meio disso, de 
acordo com os dados da tabela acima, os suinocultores, em geral, fazem um bom manejo de leitões, 
pois aplicam ferro, fazem a cura do umbigo, castração e outros. Porém, é preciso que se melhore, 
pois, o correto é que se realize todos esses cuidados em conjunto e não apenas um, já que a prevalência 
foi na realização da castração. Portanto, é de significativa importância voltar o olhar para os cuidados 
necessários e corretos de um leitão em suas primeiras fases. 

Quanto a idade do animal no momento da castração, os suinocultores responderam realizar 
esse método com 4 meses após o nascimento, sendo 1,82% feita por veterinários e 98,18% por 
práticos/outros, como é possível observar na Tabela 5 abaixo: 

Tabela 5: Dados referentes a realização da castração nas produções suinícolas da várzea de Apodi – RN. 

9. QUAL A IDADE DO ANIMAL NO MOMENTO DA CASTRAÇÃO?
4 MESES 

10. QUEM FAZ A CASTRAÇÃO?

VETERINÁRIO          PRÁTICO/OUTROS 
1,82%   98,18% 

A castração cirúrgica (gonadectomia) de suínos machos jovens é um procedimento comum 
dentro da produção de suínos do mundo todo. Dessa forma, recomenda-se que os machos sejam 
castrados com 7 a 12 dias de idade, pois quanto mais novo o animal, menos traumático e de fácil 
cicatrização será o processo, e a possibilidade de que ocorram hemorragias são menores. Com relação 
os valores apresentados anteriormente e o dito na literatura, os suinocultores da microrregião da 
várzea de Apodi – RN estão realizando a castração tardiamente, isto é, com 4 meses de idade dos 
animais, com isso, há uma maior probabilidade que a carne que poderá ser comercializada já não 
tenha tanta qualidade devido ao “cheiro de cachaço” e ainda, ao ser feito esse método, os animais 
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sintam mais dores, pois já estão bastante crescidos. Além disso, a maioria dos produtores responderam 
que a castração era feita por práticos/outros, ou seja, pessoas sem formação, quanto a isso, não se tem 
problema, pois caso essas pessoas dominem o método, sejam experientes, ele é realizado de forma 
eficaz, mesmo não seja feito por um veterinário, por exemplo. 

Com relação a informação sobre a presença ou ausência de insetos ou ratos nas propriedades, 
95,5% dos produtores revelaram ter a presença e 4,5% que não, como mostra a Tabela 6 a seguir: 

Tabela 6: Dados referentes a presença ou não de insetos ou ratos nas produções suinícolas da várzea de Apodi 
– RN.

11. PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE INSETOS OU RATOS?
SIM          NÃO 

95,5%   4,5% 

Os dados obtidos anteriormente não são satisfatórios, pois mostram que não se tem um 
controle rigoroso com relação aos insetos e roedores nas instalações, enfatizando assim, a ineficiência 
do manejo sanitário, já que a presença desses, aumenta a incidência de doenças no rebanho e 
corrobora para um ambiente sujo e até mesmo precário quanto à limpeza. Dessa maneira, é necessária 
adoção de métodos que possam controlar essa situação e melhorar a sanidade do ambiente.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os dados de manejo sanitário dos produtores de suínos na microrregião da várzea 
no município de Apodi – RN constatou-se que esses suinocultores, em sua grande maioria, realizam 
esse tipo de manejo de forma precária quando se é comparado com as maneiras corretas e ideais, por 
isso, necessitam investir mais em sanidade e contar com o auxílio de profissionais, para que alguns 
erros sejam corrigidos e obtenha-se assim, um maior êxito na atividade suinícola. Por este fim, 
trabalhos como este tornam-se de fundamental importância, uma vez que procuram observar as 
condições de cada produtor e buscar melhorias para as mesmas.  
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IMPACTOS SOCIAIS DO MANEJO AGROECOLÓGICO DA CAATINGA 

SANTOS, M. F. D1; SOUZA, C. M. S2; BARRETO, H. F. M3; FAÇANHA, D. A. E4; SOARES, J. P. G5.
1,2, 3 IFRN – Campus APODI; 4UFERSA; 5EMBRAPA. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar os impactos sociais do 
manejo agroecológico da caatinga pelo método 
Ambitec. Os dados foram coletados através de 
questionários e o coeficiente de impacto foi 
automaticamente calculado por meio da 
planilha. O índice médio de impacto social foi 

de 5,23, sendo a “Geração de renda do 
estabelecimento”, a “Segurança alimentar”, o 
“Valor da propriedade”, a “Dedicação e o perfil 
do responsável” e a “Saúde ambiental e 
pessoal”, os indicadores que mais contribuíram 
para o índice

ABSTRACT 

The objective was to evaluate the social impacts 
of the agroecological handling of the caatinga 
by the Ambitec method. Data were collected 
through questionnaires and the impact 
coefficient was automatically calculated through 
the spreadsheet. The average social impact 
index was 5.23, with "Income from the 

establishment", "Food security", "Property 
value", "Dedication and profile of the 
responsible" and "Environmental health and 
Personnel ", the indicators that contributed most 
to the index. 

1 INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas na agricultura tradicional fortaleceram os latifúndios e esses 
avanços contribuíram para a melhoria dos índices produtivos, entretanto, foram inseridos de forma 
inadequada à realidade do meio rural trazendo consequências sociais (Paulus; Schlindwein, 2001), 
substituindo os modelos autóctones por modelos que não levavam em consideração a preservação 
das identidades socioculturais dos agricultores. 

Baseados nessas mudanças da agricultura familiar surgiram, como descritos por Soares et al. 
(2010), os sistemas alternativos com propostas ambiciosas para a produção de alimentos em 
harmonia com o meio ambiente. Nessa perspectiva tem-se o manejo agroecológico da caatinga que 
envolve a formação de sistemas de produção agroflorestais sustentáveis.  

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar, agroecologia, bem-estar, renda, sustentabilidade. 

KEYWORDS: Family agriculture, agroecology, welfare, income, sustainability. 
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Em estudo realizado com agricultores orgânicos em Sergipe, Yaguiu; Holanda; Pedrotti 
[2007] encontraram alguns indicadores de dimensão social que também influenciam a qualidade de 
vida das famílias, são eles: condições de habitação e conforto, saneamento, mão-de-obra familiar, 
nível de escolaridade, saúde e renda familiar. FERNANDES & GARCIA, 2001 afirmam que em um 
agroecossistema sustentado socialmente, a produtividade sem mantém mesmo se submetida a uma 
pressão ou a uma perturbação. 

Portanto, o padrão tecnológico adequado deve ser determinado levando em consideração os 
recursos localmente disponíveis, as percepções dos agricultores, as disponibilidades monetárias e os 
objetivos estabelecidos FERNANDES & GARCIA, 2001 para que não gerem impactos sociais 
negativos e, com isso não forcem a população rural a seguir os rumos do êxodo rural que foi 
impulsionado pelos efeitos desastrosos da modernização da agricultura em 1960 e 1970 (WEID, 
2009).  

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa é avaliar os impactos sociais do manejo 
agroecológico da caatinga, em unidades de produção familiar no rio Grande do Norte.    

2    METODOLOGIA 

O levantamento foi realizado no Município de Apodi, localizado na mesorregião Oeste 
Potiguar, microrregião da Chapada do Apodi (Brasil, 2005), no Rio Grande do Norte, a 5º39'50"S e 
37º47'56"W. Sua classificação climática, conforme Köppen, é do tipo Bswh, clima quente e 
semiárido, com temperatura média anual de 27,5ºC. As entrevistas foram realizadas entre os anos 
de 2009 e 2010, aos representantes de sete unidades produtivas familiares. Esses agricultores, que 
anteriormente desenvolviam práticas exclusivamente extrativistas, passaram a adotar o manejo da 
caatinga associado aos princípios agroecológicos. 

O sistema de avaliação de impactos sociais utilizado foi o Ambitec Produção Animal – 
dimensão social desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente e composto por um conjunto de 
planilhas eletrônicas (MSExcel) que representam os seguintes aspectos sociais estudados: i) 
Emprego, ii) Economia, iii) Saúde e iv) Gestão e Administração, que juntos envolvem quatorze 
indicadores. Os indicadores representam as matrizes de ponderação automatizadas que são 
compostas por suas variáveis, que são mensuradas com base no coeficiente de alteração (+3 indica 
uma grande influência positiva no componente, +1 indica moderada influência positiva no 
componente, 0 indica componente inalterado, -1 indica moderada influência negativa no 
componente e -3 indica grande influência negativa no componente). A inserção do coeficiente de 
alteração foi condicionada a atender à escala de ocorrência dessa alteração, cuja escala varia entre 
pontual, quando o efeito se restringiu ao ambiente de implantação da tecnologia; local, quando o 
efeito se fez sentir fora do ambiente da tecnologia, mas restrito aos limites da unidade produtiva; e 
entorno, quando o impacto gerado ultrapassou os limites da unidade produtiva. Depois de inserir os 
coeficientes de alteração, o coeficiente de impacto desse indicador foi automaticamente calculado 
em função da escala de ocorrência e do fator ponderal, que variou de +15 a -15, se benéfico ou 
prejudicial, respectivamente, sendo os dados analisados descritivamente. 

3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O índice médio de impacto social foi positivo (5,23), o que demonstra que o manejo 
agroecológico da caatinga proporcionou condições que garantiram o bem-estar e a melhoria da 
qualidade de vida das famílias envolvidas, evidenciando a possibilidade de funcionar como 
alternativa promissora de garantia de benefícios sociais. O resultado obtido corrobora a afirmativa 
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de Carneiro e Maluf (2003) que descrevem a agricultura familiar como multifuncional, ou seja, 
enquanto a sociedade mensura seu papel levando em consideração apenas o caráter monetário, ela 
se configura como forma de conservação dos recursos naturais e da paisagem natural/rural, de 
manutenção de um tecido social e cultural, gerando oportunidades de emprego e renda, local de 
turismo e lazer, e segurança alimentar. Todos os indicadores sociais foram alterados positivamente 
(Figura 1), entretanto, os fatores que mais contribuíram foram à geração de renda do 
estabelecimento, a segurança alimentar, o valor da propriedade, a dedicação e o perfil do 
responsável e a saúde ambiental e pessoal. 

Figura 1 – Média dos coeficientes de impactos do AMBITEC produção animal 
– dimensão social, das sete unidades produtivas familiares

Analisando a geração de renda dos estabelecimentos pode-se observar que o aumento da 
renda está associado à maior estabilidade, a melhor segurança e distribuição da renda, sendo 
influenciada pela diversificação das fontes de renda, obtida a partir da inovação tecnológica. A 
melhoria na segurança alimentar das famílias está associada à garantia de maior disponibilidade de 
alimentos, e a preservação da sua qualidade, a partir da introdução das práticas ecológicas 
adotadas, que diminuíram os riscos de contaminação dos alimentos, e pela regularidade do seu 
fornecimento, além da valorização das propriedades no que tange aos investimentos em 
benfeitorias, na maior conservação dos recursos naturais e na melhoria dos preços de produtos e de 
serviços. As duas primeiras variáveis sofreram influência do manejo adotado, pois a partir do 
momento em que os agricultores passaram a investir em práticas agroecológicas, houve melhor 
conservação dos recursos naturais, que propiciou a melhoria da qualidade do solo, da infraestrutura 
e das benfeitorias, estimulados pela necessidade de proteção das áreas manejadas que exigiu a 
construção de cercas. 

Quanto a melhoria de preços de produtos e serviços, pode-se inferir que, a partir da 
formação do indicador capacitação, houve a apropriação e a experimentação dos princípios 
agroecológicos, permitindo que os agricultores agregassem valor a seus produtos, bem como 
valorizar os serviços prestados por eles, fazendo-os passar da condição de simples trabalhadores 
braçais, à condição de agentes multiplicadores. A dedicação e perfil do responsável teve influência 
positiva da inovação tecnológica, a partir do momento em que ocorreram diversas capacitações 
dirigidas à atividade, buscando o melhor entendimento das questões agroecológicas do manejo da 
caatinga e das questões técnicas e sociais inerentes a esses princípios e à exigência da permanência 
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do agricultor no estabelecimento, devido às práticas e ao aumento das atividades agropecuárias. 
Segundo Gazolla (2004), a maior dedicação pode ser explicada pelo aumento da demanda de 
consumo da família na busca da segurança alimentar. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O manejo agroecológico da caatinga induz à melhoria no aspecto social das famílias 
envolvidas, sendo o indicador “Geração de renda do estabelecimento”, que foi motivado pela 
maior diversificação dos produtos comercializados, e a “Segurança Alimentar” os maiores 
responsáveis pelo impacto social positivo. 
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DO CAPIM ANDROPOGON NO 
SEMIÁRIDO DO APODI-RN 

ALBUQUERQUE, M. B. C.1 e PEREIRA, G. F.2 
1IFRN – Campus Apodi e ² IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi analisar o 
crescimento e o potencial reprodutivo do 
capim Andropogon no semiárido. Foram 
avaliadas em três semanas as médias quanto 
ao número de folhas vivas, comprimento e 
largura das folhas e altura do dossel, obtendo- 
se,     respectivamente:     5,73cm,     49,26cm, 

1,26cm e 56,03cm. De acordo com os dados 
obtidos observou-se que o Andropogon se 
desenvolveu bem no semiárido, tendo em vista 
que, nos quesitos avaliados, este mostrou um 
bom resultado na última semana de análise.

PALAVRAS-CHAVE: Adaptabilidade, avaliação, forragem, produtividade. 

ABSTRACT 

The objective of the research was to analyze 
the growth and reproductive potential of 
Andropogon grass without semiarid. They 
were evaluated in three weeks as means for 
the number of live leaves, length and width of 
the   leaves   and   height   of   the   canopy, 

obtaining,   respectively:   5,73cm,   49,26cm, 
1,26cm and 56,03cm. According to the data 
obtained,  it  was  observed  that  Andropogon 
has developed well without semiarid, 
considering that, in the rivers, this is a new 
result in the last week of analysis.

KEYWORDS: Adaptability, evaluation, fodder, productivity. 
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Com base nisso, o Andropogon gayanus Kunth conhecido popularmente como capim 
Andropogon   ou   Gambá,   se   torna   uma   alternativa   para   minimizar   os   problemas   citados 
anteriormente, visto que, apresenta boas respostas às características de adaptabilidade e produção. 

Este capim por sua vez, teve origem na África Ocidental, onde se encontra distribuída 
amplamente  na  maioria  das  savanas  tropicais  e  subtropicais,  regiões  caracterizadas  por  secas 
bastante intensas.  O Andropogon é uma gramínea forrageira perene, ereta, e pode chegar a uma 
altura que varia de 1,3 a 1,8 metros. Suas folhas possuem coloração verde claro, a maioria 
pubescentes, a coloração pode sofrer alteração principalmente nas secas tornando violáceo. Os talos 
são bastante fibrosos (exige-se bom manejo) e possui raiz fasciculada, por ser uma gramínea, sendo 
essas profundas e altamente ramificadas. 

Desta maneira, o presente trabalho objetiva avaliar o crescimento do capim Andropogon no 
semiárido do Apodi-RN, a fim de observar sua adaptabilidade nas condições de elevadas 
temperaturas podendo desse modo, planejar e adotar estratégias de manejo. 

2   METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no período de 05/07/2016 a 29/08/2016, no Laboratório de 
Forragicultura do IFRN – Campus Apodi. A irrigação do capim foi feita por gotejamento, técnica 
mais recomendada para a região, por apresentar uma melhor eficiência de irrigação. 

A realização das análises do capim teve início no dia 15/08/2016. Os parâmetros avaliados
foram: 

Número de folhas vivas (NFV), as folhas vivas a serem contabilizadas foram apenas aquelas
que não apresentavam manchas amarelas ou deformações em sua lâmina (senescentes). 

Comprimento da lâmina foliar (CF), medida da lígula até o ápice da folha. 

Largura da folha (LF), medida na região central da folha expandida. 

Estágio de vida (EV) do perfilho (vegetativo ou reprodutivo), foi observado no capim, se ele 
apresentava ou não inflorescência, onde essa indicava a mudança de estágio de vegetativo para 
reprodutivo. 

Altura do dossel (AD), medido do chão até a última folha com lígula exposta do perfilho. 

As avaliações foram a cada sete dias e todas as informações registradas em planilhas para 
posteriormente serem discutidas. 

1   INTRODUÇÃO

Como conseqüência do período da estiagem na região Nordeste, a produção de forragens se 
torna cada vez mais escassa, levando o produtor a ter perdas produtivas devido à falta de alimento 
para fornecer aos animais. Diante disso, se faz necessário pesquisar plantas forrageiras que se 
adaptem as secas prolongadas e elevadas temperaturas, fazendo com que o produtor tenha 
conhecimento sobre elas e as adotem como alternativas alimentares para seu rebanho.
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Os resultados para NFV, CF, LF, EV,e AD estão descritos na tabela 01, que a partir 
desta, foi possível realizar uma média de cada critério avaliado referente às três semanas. 
Quanto ao número de folhas vivas, comprimento e largura das folhas, e altura do 
dossel, obteve-se respectivamente: 5,73 cm, 49,26 cm, 1,26 cm e 56,03 cm. 

Mediante observações, pode-se dizer que o capim Andropogon durante as três semanas de 
análise, apresentou oscilações em seus resultados quanto a quantidade de folhas vivas, comprimento 
e larguras das folhas e a altura do dossel, isto pode ocorrer porque este deveria estar ainda em fase 
de crescimento e seus perfilhos não apresentam um tamanho mais equiparado. 

O estágio de vida do capim não se alterou nem com 41 (15/08/19) dias de observação e nem 
com 48 (23/08/16) dias, ou seja, permaneceu em estágio vegetativo, pois não foi emitida a 
inflorescência. Com 54 (29/08/16) dias após o primeiro corte, o capim Andropogon apresentou 
inflorescência, fazendo com que ele atingisse seu estágio reprodutivo. 

Outra observação possível, foi que o capim é bem adaptado a nossa região e que de certa 
forma, apresentou um crescimento rápido possibilitando realizar as análises propostas. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disto, com a análise de todos os gráficos, é possível observar que o Andropogon 
apresenta ótimos  aspectos  de crescimento,  tendo  em  vista que,  nos  quesitos  de comprimento, 
largura e número de folhas o capim mostrou um bom resultado na última semana de análise e além 
disso, atingiu considerável potencial na região semiárida do Apodi-RN.
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3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Tabela 01: Médias do NFV, LF, CF e AD. Do capim Andropogon durante as três semanas de 
avaliações. 
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EM PROCESSO DE 
COMPOSTAGEM PROVENIENTE DE RESÍDUOS DA AGROPECUÁRIA 

RESUMO 

A compostagem é um processo antigo, porém 

muito eficaz, apresentando diferentes 

características para cada composição. O objetivo 

foi avaliar as características físicas em processo 

de compostagem proveniente de resíduos da 

agropecuária. Foi construída uma pilha e aferida 

diariamente sua temperatura por 120 dias, bem 

como verificada seu volume inicial e final.  A 

temperatura atingiu valores próximos a 65ºC no 

início do processo e reduziu gradativamente até 

próximo de 30ºC no final do processo. O volume 

foi reduzido 52%, indicando ser um bom 

tratamento de resíduos orgânicos.  

ABSTRACT

Composting is an old but very effective process, 

presenting different characteristics for each 

composition. The aim of this work was to evaluate 

the physical characteristics in the process of 

composting from agricultural residues. A battery 

was built and measured daily for 120 days, as well 

as its initial and final volume. The temperature 

reached values close to 65 ° C at the beginning of 

the process and gradually reduced to about 30 ° C 

at the end of the process. The volume was reduced 

by 52%, indicating a good treatment of organic 

waste. 

1    INTRODUÇÃO 

A compostagem atualmente é tratada como um processo de decomposição controlada da 

matéria orgânica por microrganismos, necessitando de controle da qualidade do composto e das 

recomendações para solos agrícolas. Esse procedimento envolve uma série complexa de processos 

bioquímicos que de uns tempos para cá, graças aos métodos de investigação científica, começa-se a 

compreender (SPADOTTO; RIBEIRO, 2006).  

Sabe-se que a compostagem atende a vários objetivos: sanitários, ambientais, econômicos, 

sociais e agrícolas. As características tropicais do país e a geração de uma considerável produção de 

resíduos orgânicos, fazem da compostagem um dos processos com grande viabilidade de uso. No 

PALAVRAS-CHAVE: Composto orgânico, esterco bovino, resíduos orgânicos 

KEYWORDS: Organic compost, cattle manure, organic waste. 
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ambiente agrícola a disponibilidade de matéria prima orgânica é excelente, visto que se tem resíduos 

de origem vegetal e de origem animal.  

Tais resíduos constituem excelente matéria prima para produção de adubo orgânico, porém 

na maioria das vezes são subaproveitados. Seu potencial de uso como fertilizante orgânico minimiza 

a aquisição de insumos e promove a autossuficiência e a sustentabilidade, como tecnologia acessível 

de inclusão social e produtiva para a comunidade local.  

Mesmo sendo uma prática antiga e com alguns estudos no Brasil, ainda é necessário o 

desenvolvimento de técnicas adaptadas às condições locais de clima, mercado, disponibilidade de 

matéria-prima e características socioeconômicas (LEAL, 2006). 

O presente trabalho, dentro da área temática ciências agrárias, traz a seguinte questão: Em que 

medida a compostagem de restos de culturas, esterco de bovino curtido e borra de café se comporta 

com relação as características físicas durante os 120 dias do processo? Deste modo, para avaliar essas 

características foi necessário monitorar a temperatura durante 120 dias de processo, bem como, aferir 

o volume inicial e final da pilha para observação da redução de volume.

2 METODOLOGIA 

O experimento foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte-IFRN, Campus Ipanguaçu. O município de Ipanguaçu está localizado no Estado do 

Rio Grande do Norte, na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião Vale do Açu, à margem direita 

do Rio Piranhas/Açu. Com relação ao clima, é muito quente e semiárido, com estação chuvosa e 

pluviometria média anual de 670mm (BELTRÃO et al., 2005). 

Para a construção da pilha, foram utilizados restos de culturas, esterco de bovino curtido e 

borra de café, sendo então confeccionado uma pilha de compostagem com o comprimento de 2,80 m 

e 0,90 m de altura e 1,60 m de largura, medido com uma trena, em uma área de solo compactado. 

Cada camada era composta por 15 cm de material vegetal e 5cm de esterco bovino, e ao 

término de cada camada, ocorria uma irrigação, finalizando com uma camada única de borra de café 

de 1 cm (Figura 1). 

Figura 1. Construção da pilha. 

FONTE: Autoria própria 
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Durante as quatro primeiras semanas, a pilha foi revirada e irrigada semanalmente, após o 

primeiro mês passou a ser revirada e irrigada quinzenalmente. O monitoramento da temperatura foi 

feito com o termômetro do tipo espeto e ocorreu durante os 120 dias do experimento, sendo verificada 

diariamente. 

Os valores de redução de volume foram obtidos com a fórmula de base de pirâmide, que foi 

medida inicialmente e após os 120 dias de processo.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Gráfico 1, ilustra a variação de temperatura durante 120 dias de processo, pois como afirma 

Kiehl (1985), o período de estabilização gira em torno de 100 a 120 dias. Observou-se que o processo 

ocorreu de forma correta, passando pelas fases mesofílica, termofílica até a maturação da 

compostagem. As temperaturas chegaram até 65ºC nos primeiros dias, diminuindo gradativamente 

até final do processo, chegando a 30ºC. A fase termofílica durou 58 dias.   

Para Pereira Neto (2014), na primeira fase do processo (aquecimento), deve-se atingir 

temperaturas termofílicas, chegando a 40ºC em três dias. Na segunda fase (degradação ativa), há a 

manutenção de temperaturas termofílicas (45 – 65ºC), até por volta do 80º dia. Na terceira fase 

(resfriamento), atinge valores inferiores a 45ºC. Temperaturas entre 30 - 45ºC, indicam o início da 

quarta fase (maturação) até a temperatura se estabilizar e igualar a ambiente novamente.  

Demetrio et al. (2009) encontraram que que nos primeiros dias de compostagem a temperatura 

aumentou, chegando próximo a 40°C, mantendo-se nesta temperatura até o 12º dia. Pimenta et al. 

(2017) descobriram em sua pesquisa com compostagem de resíduos orgânicos domiciliares e poda de 

árvores, que a temperatura atingiu a fase termofílica durando, em média, 22 dias. 

As variações ocorriam geralmente nas regas e na aeração da pilha, que diminuam a 

temperatura um dia após esse processo, e voltava a subir, indicando que ainda não estaria completo 

o processo. É necessário que se executem regas periódicas (MILANEZ et al. 1986). Para avaliar a

umidade da pilha, observa-se se há escorrimento do chorume, pois indica que há excesso de água no

sistema (PENTEADO, 2010). O ciclo de reviramento deve ocorrer em média duas vezes por semana,

no primeiro mês, e uma vez nos meses subsequentes, para obter-se um composto com maior valor

nutricional (CARNEIRO et al., 2013).

Gráfico 1. Variação de temperatura do processo de compostagem. 

FONTE: Autoria própria. 
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Com Relação ao volume, foi reduzido 52%, conforme Tabela 1. Kiehl (1985) afirma que o 

volume final do composto produzido é de 1/3 à metade do volume inicial, constatando que o volume 

desta pesquisa reduziu mais que ½. Em pesquisa de Augusto, Lucas Júnior e Miranda (2009), também 

percebeu-se grandes reduções de volume (63,33 e 52,26 %) durante a compostagem de dejetos de 

galinhas poedeiras. Pra Demetrio et al. (2006), o volume do composto no final do experimento em 

compostagem de pequena escala de resíduos orgânicos provenientes de um restaurante universitário 

e resíduos de poda de árvores apresentou redução 60%. Outra pesquisa que corrobora é a de Pimenta 

et al. (2017), que encontraram que ao final do processo a redução média de volume foi próximo a 

50%, demonstrando que o processo foi eficiente e que resulta em vantagens expressivas do ponto de 

vista do gerenciamento de resíduos sólidos. 

Tabela 1.Redução de volume da pilha 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

A composição de resíduos adotada no presente experimento foi adequada, pois permitiu a 

visualização das fases típicas de temperatura da compostagem, como a elevação da temperatura nos 

parâmetros aceitáveis, e posterior redução, indicando que o processo ocorreu de forma correta e que, 

provavelmente, houve a higienização do material. A obtenção de redução expressiva de volume, 

demonstrou ser eficiente no tratamento de resíduos orgânicos. Além disso, houve descaracterização 

do material, o que comprova que o processo de compostagem foi eficiente para o tratamento de alguns 

resíduos orgânicos da agropecuária. 

Estas informações são de extrema importância para o processo de compostagem, pois, além 

de monitorar a eficiência do processo com relação aos parâmetros físicos, diretamente, e 

microbiológicos, indiretamente, geram dados para o gerenciamento de uma planta de compostagem 

e posterior aplicação do composto orgânico no solo. 
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ENGENHARIAS
COMUNICAÇÃO ORAL



BIOLIXIVIAÇÃO DE FERRO DO CAULIM DE EQUADOR/RN 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo elevar a 

alvura do caulim proveniente de Equador/RN. 

Amostras de caulim e de água utilizada no 

processo foram caracterizadas e determinada 

a contaminação por ferro. Na amostra de 

água, foi realizada análise físico-química e 

bacteriológica. Bactérias heterotróficas foram 

identificadas, as quais podem ser usadas como 

microorganismos para a biolixiviação de 

ferro. Os trabalhos de processo foram 

realizados preliminarmente com amostra de 

ferro em uma incubadora Shaker, com 

controle de agitação (120 rpm), temperatura 

(30° C) e tempo de contato máximo de 120 

horas com o objetivo de verificar o 

comportamento deste no meio em questão. 

Observa-se solubilização do ferro foi da 

ordem de 16%. Este resultado mostra que as 

bactérias disponíveis em água de minas 

podem ser utilizadas na biolixiviação aplicada 

a elevação da alvura do caulim. 

ABSTRACT 
This paper aims to raise the whiteness of 

kaolin from Equador/RN. Samples of kaolin and 

water used in the process were characterized 

and iron contamination was determined. In the 

water sample, a physical-chemical and 

bacteriological analysis were performed. 

Heterotrophic bacteria have been identified, 

which can be used as microorganisms for the 

bioleaching of iron. The bioleaching was 

preliminary done with an iron sample in a 

Shaker incubator, with agitation control of 120 

rpm, temperature of 30°C and maximum contact 

time of 120 hours in order to verify the behavior 

in the environment. It is observed tha the 

solubilization of the iron was in order of 24%. 

This result shows that the bacteria available in 

the water from mines can be used in the 

bioleaching with the aim to elevate the 

whiteness in kaolin. 

KEYWORDS: Bioleaching, kaolin, contaminants, iron, whiteness

PALAVRAS-CHAVE: Biolixiviação, caulim, contaminação, ferro, alvura
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1 INTRODUÇÃO 

O caulim tem como principal constituinte a caulinita, um argilo-mineral 

pertencente aos filossilicatos, de composição química teórica de 39,54% de Al2O3, 
46,54% de SiO2 e 13,96% de H2O, que devido as suas características de alvura e 
granulometria é utilizada, principalmente, na indústria de papel (coating e filler) e, 
secundariamente, na indústria química e cerâmica (Rochas & Minerais – Usos e 
Especificações, CETEM, 2005). No Brasil, sua utilização está distribuída na indústria  
de papel (53%), dispersão de tintas (15%), artefatos de borracha (12%), refratários 
(11%), cerâmicas (7%) e inseticidas, adubos químicos e outras aplicações (Petri & 
Fularo, 1983). 

As maiores reservas de caulim no mundo se concentram quase que totalmente 

em quatro países, são eles: Estados Unidos (53%), Brasil (28%), Ucrânia (7%) e Índia 

(7%). No Brasil, estão distribuídas entre os estados do Pará, Amazonas e Amapá, 

participando, respectivamente, com 56%, 41% e 2% do total (Silva, 2001). Em 2014, a 

produção interna de caulim atingiu 1.707.867 toneladas produzidas, sendo divididas 

entre estados do Pará (84% - 1.435.239) e Amapá (16% - 272.628) (ICHIHARA, 2015). 

A Figura 1 apresenta o perfil da distribuição mundial de caulim. 

Figura 1 – Distribuição Mundial do Caulim. (Silva, 2001) 

A biolixiviação é um importante processo da hidrometalurgia que consiste na 

utilização de microrganismos capazes de promover a solubilização de componentes 

minerais presentes em uma amostra mineral (HORTA, 2008). A composição 

mineralógica típica dos caulins da província pegmatítica da Borborema apresentam os 

seguintes minerais: caulinita, metahaloisita, diquita, nacrita quartzo, cristobalita, alunita, 

esmectita, ilita, muscovita, biotita, clorita, feldspato, anatásio, pirita e haloisita (LUZ et 

al., 2005). 

Normalmente, os caulins ocorrem associados a diversas impurezas e, 

geralmente, no seu estado natural, não atendem às especificações de mercado, sendo 

Distribuição mundial de Caulim (%) 
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necessário submetê-los a processos de beneficiamento eficientes, para adequá-lo ao uso 

industrial (Yoon e Shi, 1986; Prasad et al., 1991). Dentre as diversas impurezas 

presentes na composição do caulim, os óxidos de ferro são os que mais comprometem 

sua alvura de forma que sua remoção se faz necessária para que o caulim esteja coerente 

com os parâmetros industriais exigidos. Esses óxidos, na sua maior parte, apresentam 

granulometria superior a 0,25 mm e/ou densidade maior que a do caulim (LUZ et al., 

2005). Segundo Grim (1958), o caulim apresenta em sua composição baixo teor de 

ferro. A presença desses contaminantes prejudica na comercialização da matéria prima 

por comprometer sua alvura. A biolixiviação pode ser uma rota para extração dessas 

impurezas devido ao seu grau de eficiência e baixo custo. 

A biolixiviação de minerais oxidados utiliza-se de microrganismos 

heterotróficos, como fungos e bactérias, se baseando no fato de certos produtos do 

metabolismo, principalmente ácidos orgânicos, ser capazes de solubilizar metais de 

minerais oxidados. Esse processo pode ser considerado essencialmente químico, uma 

vez que não fornece energia ao microrganismo. Além disso, outros produtos  

excretados pelo microrganismo têm influência na lixiviação desses metais (Gomes, 

1995). 

Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento da biolixiviação 

como o objetivo da extração de contaminantes para elevar a alvura dos caulins 

localizados em Equador/RN, utilizado a biolixiviação com o uso de bactérias 

disponíveis em água de mina. 

2 METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado em uma empresa localizada no município de 

Equador/RN, a qual opera na produção de caulim. Nesta foram coletadas 50 kg de  

amostras do produto de torta de filtro prensa, bem como 50 litros de água do tanque de 

espessamento da planta de processo. 

A água foi submetida a análises físico-química e bacteriológica, utilizando os 

métodos adotados pela APHA et al. (2012). 

Amostras de ferro foram utilizadas para a verificação do comportamento da 

biolixiviação, tendo neste realizados análise química (fluorescência de raios X) e de 

espécies (difração de raios X). 

As amostras de caulim foram determinadas a composição química usando 

fluorescência de raios X. Os ensaios foram realizados no Centro de Tecnologia Mineral. 

Os ensaios de biolixiviação foram separadas alíquotas de 1 grama e estas foram 

colocadas em erlenmayers com 50 ml de meio de cultura feito com base em Peptona, 

Glicose, Malte e a água de mina como solvente. Posteriormente, foram acondicionados 

em incubadora Shaker, sob condições: agitação 120 rpm; temperatura de 30° e tempo de 

contato máximo de 120 horas. Nos ensaios foram aferidos o pH e Eh antes e depois de 

cada ensaio. O produto do ensaio foi filtrado, sendo o resíduo do filtro submetido à 

queima em mufla (700°C por 20 min) e a lixivia foi efetuada análise química (absorção 

molecular) e bacteriológica microbiológica em placas de petri, seguindo a técnica Pour 

Plate. 

A figura 2 apresenta o fluxograma do processo. 
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Figura 2 – Fluxograma do Processo 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A figura 3 apresenta a planta de concentração de caulim de empresa localizada 

em Equador/RN. 

Figura 3 – Planta de Tratamento de Minérios 
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Os caulins da região Seridó apresentam em sua composição óxido de ferro, estes 

comprometem a alvura exigida pelo mercado consumidor que leva a redução do preço 

de mercado. 

A água utilizada nos ensaios de biolixiviação do ferro é da região de Currais 

Novos/RN. Do ponto de vista físico-químico, a água apresentou elevados valores de 

condutividade elétrica e altos teores de bicarbonato. Levando em consideração a análise 

bacteriológica, os resultados mostraram-se favoráveis a aplicação da biolixiviação, uma 

vez que a concentração de microrganismos heterotróficos é da ordem de 496 UFC/ml. 

Com o objetivo de avaliar o comportamento das bactérias heterotróficas, com 
resíduos de processo contendo 65,84 % de Fe2O3, foi coletado amostra deste com as 
característica química apresentada na tabela 1. 

Composição Distribuição (%) 

Fe2O3 65,84 

SiO2 29,86 

MnO 1,92 

CaO 0,63 

MgO 0,58 

Al2O3 0,51 

Na2O 0,18 

Cr2O3 0,14 

ZnO 0,12 

SO3 0,07 

K2O 0,07 

P2O5 0,04 

Cl 0,03 

V2O5 0,01 

Tabela 1 – Análise química de resíduos de aço com quartzo. 

A composição das espécies dos resíduos de aço e quartzo foi identificada por 

difração de raios X, sendo o resultado apresentado na figura 4 (Leite et al., 2017). 

Figura 4 – Difratograma de Raios-X do Contaminante de Liga de Aço 
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Toro et al. (1992) descreveram um método microbiano para remover impurezas 

de ferro do minério de caulim usando diferentes bactérias, incluindo Agrobacter sp., 

Bacillus sp., Enterobacter sp., Escherichia coli e suas culturas de mistura juntas ou com 

alguns fungos. Nas melhores condições, 37% e 81% de ferro foram removidos por uma 

única cultura de Agrobacter sp. e uma mistura de cultura de Agrobacter sp. e Candida 

sp., respectivamente. Além disso, conduzindo os experimentos usando metabólitos 

mecânicos de Agrobacter sp. e Bacillus sp. em temperatura elevada (80 ° C) afetou 

negativamente a porcentagem de remoção de ferro e sugere que, em contraste com os 

fungos, a redução e dissolução de ferro bacteriano depende principalmente de reações 

enzimáticas. 

Estes foram submetidos à biolixiviação para os resíduos de aço e obtive-se 

resultado da ordem de 16% da solubilização da massa. Como 29,86% é quartzo e que 

estas bactérias são refratárias a este processo, pode-se inferir a biolixiviação resultou em 

extração superior aquela expressa no resultado de redução da massa. 

Este resultado justifica o uso desta técnica para elevar a alvura dos caulins 

contaminados com o ferro como contaminante. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados preliminares indicam que a biolixiviação utilizando bactérias 

heterotróficas disponíveis em ambiente mineiro atuam no processo de solubilização de 

ferro, assim este processo pode ser uma alternativa promissora para a elevação da alvura 

de caulins contaminados com ferro. 

Os resultados com os resíduos de ferro sob as condições: agitação 120 rpm; 

temperatura 30°C; tempo de contato máximo de 120 horas e concentração de meio, 

houve solubilização do contaminante com percentuais da ordem de 16%. 
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APLICAÇÃO DE ESPOLETA ELETRÔNICA PARA OTIMIZAR O 
DESMONTE DE ROCHAS COM EXPLOSIVOS E MITIGAR OS IMPACTOS 

DE VIZINHANÇA 

RESUMO 
A atividade de desmonte de rocha é o principal 
elo da cadeia produtiva da atividade mineraria. 
Nesta perspectiva, o presente trabalho analisa o 
uso de espoleta eletrônica para otimizar o 
desmonte de rochas com explosivos e promover 
a mitigação de impactos negativos na 
vizinhança da Mineração Dantas Gurgel. Para 

tanto, foram realizados pesquisas exploratórias e 
levantamento de dados qualiquantitativos. 
Contudo, o uso de espoleta eletrônica, além de 
mitigar os impactos de vizinhança, promove 
melhorias na segurança da população do 
entorno das mineradoras.

ABSTRACT 
Rock blasting activity is the main link of the 
production chain of activity mineraria. In this 
perspective, the present work analyzes the use 
of electronic fuze to optimize the rock removal 
with explosives and promote the mitigation of 
negative impacts in the vicinity of mining Dam 
Gurgel. For both exploratory surveys were 

carried out and data collection 
qualiquantitativos. However, the use of 
electronic fuze, in addition to mitigate the 
impacts of neighborhood, promotes 
improvements in the safety of the surrounding 
population of miners. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a exploração de maciços rochosos com uso de explosivos provoca inevitáveis 
impactos ambientais e desconforto para as populações que residem ao seu entorno, as quais estão 
expostas cotidianamente aos efeitos gerados no desmonte de rochas. 

Dallora Neto (2004) destaca que os principais efeitos ambientais se fazem sentir através do 
ultralançamento de fragmentos, ruídose da geração de vibrações no terreno, da sobrepressão 
atmosférica, da emissão de materiais particulados (poeira) na atmosfera, e do aumento dos níveis de 
ruído. Segundo Chamié (2010), esses problemas podem ser reduzidos a um nível aceitável pela 
comunidade do entorno do empreendimento, se a lavra for executada de modo a preservar as 
condições de saúde, segurança e bem-estar da população afetada, adotando-se técnicas modernas na 
exploração e pelo monitoramento continuado dos parâmetros ambientais envolvidos, mantendo-os 
dentro dos limites estabelecidos pelos organismos governamentais fiscalizadores e em 
conformidade com a NBR 9653 que dispõe sobre os parâmetros de vibrações com uso de 
explosivos. 

PALAVRAS-CHAVE: ruído, vibração, linha silenciosa, linha eletrônica, desmonte. 

KEYWORDS: noise, vibration, silent line, line electronics, disassemble. 
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Diante do exposto, a forma de iniciação dos explosivos, surgiu em função da necessidade de 
controlar a saída das cargas principais. Atualmente, essa necessidade é maior devido à procura de 
novas tecnologias, que viabilizem: melhorar a fragmentação, sequência e direção da iniciação do 
desmonte e, consequentemente, do movimento e lançamento dos blocos, de maneira a mitigar os 
impactos socioambientais, tais como vibração e ultralançamento. 

Ao longo dos anos, os acessórios de detonação que tem como principal função controlar e 
iniciar a massa explosiva agregou novas tecnologias com o objetivo de melhorar seu desempenho 
(BERNADO, 2004). Como os intervalos de tempo dos iniciadores eram irregulares e proporcionava 
pouco ou nenhum controle da iniciação, tornou-se necessário desenvolver métodos mais seguros. 
Numa tentativa de melhorar a segurança quanto aos meios de detonação no desmonte de rochas 
com explosivos, foram desenvolvidos vários sistemas de iniciação semelhante ao estopim (NETO, 
2006). Assim, inicialmente utilizou-se o iniciador pirotécnico que constitui a espoleta simples e 
posteriormente esse iniciador foi aperfeiçoado através da mudança de sua carga explosiva que sem 
ser foco de estudo, auxiliou na mitigação de impactos ambientais como ruídos e vibrações 
(BONATES et al., 2004). 

Segundo Djordjevic (1997), entende-se por Pico de Velocidade de partícula o índice de 
maior valor absoluto do sinal de velocidade que o corpo atinge no lançamento, A frequência é o 
inverso do período da onda dominante onde está localizado o pico, se entendendo por tempo o 
instante em relação ao gatilho em que ocorreu o pico, assim o pico de aceleração é o maior valor 
absoluto da derivada do sinal de velocidade. O pico de deslocamento é maior valor absoluto da 
integral do sinal de velocidade.  

Ainda em Djordjevic (1997), a frequência é um indicativo importante sobre a transferência 
de energia, em que quanto maior a frequência, menor a transferência de energia, assim como o 
tempo que indica qual foi o momento mais crítico do desmonte em consonância com a aceleração, 
que permite interpretações relevantes para estabilidade do terreno, mas que não se aplica a impactos 
de desmonte, permitindo interpretações pertinentes a outras fontes de vibrações quando associada 
ao deslocamento de partícula, sendo essas registradas acima de 100 Hz. 

Com o avanço e surgimento de novas tecnologias, novas técnicas foram criadas para 
adequar o plano de fogo e melhores os resultados econômicos e socioambientais no desmonte de 
rochas com explosivos. Neste sentido, o presente trabalho analisou como o uso da espoleta 
eletrônica tem otimizado o desmonte de rochas com explosivos e mitigado os impactos de 
vizinhança causados por essa atividade. 

A presente pesquisa por ser de caráter exploratório, conduzida metodologicamente a partir 
de estudos de campo e registro icnográfico. Tais atividades foram realizadas naMineração Dantas 
Gurgel & Cia Ltda., empresa está que utiliza material explosivo no processo de desmonte de rochas. 

O município de Caicó (coordenadas: 06°27’28,8” de latitude sul e 37°05’52,8” de longitude 
oeste), está encravado na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Ocidental, 
limitando-se com os municípios de Jucurutú, Florânia, São João do Sabugí, Ouro Branco, Jardim do 
Seridó, São José do Seridó, Cruzeta, Timbaúba dos Batistas, São Fernando, Serra Negra do Norte, e 
com o Estado da Paraíba, abrangendo uma área de 1.215 km². O presente município encontra-se 
distante cerca de 292 km da capital Natal, sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através das 
rodovias: BR-226, BR-427 e RN-228 (IBGE, 2010). 

A Mineração Dantas Gurgel & Cia Ltda – objeto de estudo, é uma empresa privada que 
detém uma área requerida junto ao DNPM, de 30,00 hectares. A empresa explora recursos minerais 
a dez anos extraindo e beneficiando rochas graníticas, atuando diretamente no mercado da 
construção civil.  A escolha da referida empresa como foco de estudos se deu pelo fato da mesma 
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fazer uso desubstâncias explosivas para desmontar o maciço rochoso e por estar a menos de 1 km 
de distância da zona urbana, causando assim impactos de vizinhança. 

2 METODOLOGIA 

O registro do processo produtivo e avaliação dos impactos ambientais foram realizados 
acompanhando as atividades de campo. 

O planejamento e desmonte da bancada do granito é feito obedecendo à metodologia a 
seguir: 

• delimitação da bancada a ser desmontada;

• levantamento de dados topográfico;

• construção da malha de perfuração e amarrações de cabos;

• abertura de furos com perfuratriz pneumática com diâmetro de 3” e com
profundidade variando entre 6 à 9 m, 1,7 m de afastamento, 3 m de espaçamento; 

• análise de desvio de malha e perfuração com softwares da Dinacon Soluções em
Desmontes e Sistex v.2.0.3, em que pode ser visualizado na Figura 1; 

• o plano de fogo proposto, inclui todos elementos necessários para maximizar o
desmonte, tais como: razão de carga, carga de coluna, carga de fundo, tampão, tempo por espera, 
sequência de iniciação, temporização das espoletas eletrônicas, conforme o planejamento do 
desmonte. 

Os detalhes da análise de medição de vibrações e ruídos realizados com auxílio do software 
Sistex v.2.0.3 pode ser melhor entendido na Figura 1. 

Figura 1. Detalhe do Software Sistex v.2.0.3 usado pela Dinacon para examinar as interferências e 
perturbações de pressão acústica e vibrações. 

O layout para o desmonte da bancada pode ser mais bem compreendido a partir da 
visualização da Figura 2 “a, b, c, d, e”. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

Figura 2. Abertura de furos com perfuratriz (a), material explosivo granular a ser colocados nos furos (b), 
explosiva brinel e buster para a detonação (c), bláster preenchendo os furos com explosivo granular (d), malha de cabos 

e amarrações para iniciar a detonação (e). 

Antes de terem sido carregados os furos com material explosivo, foram realizadas as 
medições das profundidades com a trena métrica, coletando profundidades reais dos mesmos e 
observando se houve obstrução. Posteriormente, foi verificada a inclinação da bancada com o 
inclinômetro, que através de uma sonda (sensor) analisou o desvio da perfuração nos eixos (x,y,z) e 
transferiu para o registrador (SDF). Os dados colhidos pelo registrador do inclinômetro foram 
baixados e analisados pelo Software SDF.  
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3    RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Os iniciadores eletrônicos têm uma influência significativa na eficiência do desmonte. Entre 
os parâmetros de avaliação para se diagnosticar a eficiência das espoletas eletrônicas, pode-se 
destacar: diminuição dos impactos ambientais; menores danos causados ao talude remanescente; 
menor custos e efeitos sobre as operações subsequentes de carregamento e transporte. 

O uso de espoletas eletrônicas permite maior flexibilidade na escolha dos tempos e maior 
segurança que o sistema pirotécnico devido sua precisão e a vasta janela de tempos programáveis de 
0 a 8.000 ms. Esta característica permite adequar o plano de fogo para diversas situações. 

A operação pode ser interrompida mesmo após ser iniciada a contagem do tempo. Os 
programas que simulam as operações de desmonte permitem a programação dos devidos retardos e, 
assim, observá-los em diferentes velocidades. Isto é feito com o objetivo de prever possíveis 
correções ou alterações na sequência da detonação previamente escolhida, como também verificar 
erros de projeto. Com isso, mitigam-se os perigos quanto ao manuseio de material explosivo, assim 
como também, preservar a segurança dos trabalhadores, uma vez que o sistema de detonação é 
realizado eletronicamente com controle de tempo e de possíveis erros de operacionalização. 

A espoleta eletrônica além de fomentar uma melhor fragmentação da rocha em virtude do 
controle de tempo sobre as explosões e, consequentemente, sobre a liberação de grandes energias, 
ela mitiga os impactos de vizinhança, tais como: abalos sísmicos de grande intensidade (vibrações) 
e reduz a poluição sonora (ruídos). 

A espoleta eletrônica tem se configurado numa das mais promissoras tecnologias para o 
desmonte de rochas com explosivos em virtude tanto de sua operacionalidade, quanto pela 
segurança e controle sobre todo o processo de detonação. Quando comparada a outras tecnologias, a 
exemplo a espoleta não elétrica, pode-se verificar muitos benefícios advindos da espoleta eletrônica, 
a saber: operacionalização, otimização dos resultados do desmonte de rochas, baixa frequência 
gerado pelo limite de Velocidade de Pico da Partícula - VPP (ABNT 9653/2005). 

Os resultados de vibrações evidenciados na Tabela 1 são mensurados pela determinação dos 
valores máximos para as três componentes da VPP e de Frequência de vibração obtidos nos eixos 
longitudinal (L), vertical (V) e transversal (T) com unidade de medidas determinadas em mm/s, 
assim como os resultados de sobre pressão acústica, constam de registros abaixo do limite superior 
permitido na Norma Brasileira ABNT- NBR 9653/2005 nos pontos monitorados. 

Tabela 1. Limites de intensidade das frequências de ruídos. 

FREQUÊNCIA LIMITE DE VPP PRESSÃO 

ACÚSTICA 

4 Hz até 15 Hz 
Iniciando em 15 

mm/s até 20 mm/s 

134 dB 
15 Hz até 40 Hz 

Iniciando em 20 

mm/s até 50 mm/s 

Acima de 40 Hz 50 mm/s 

Fonte: ABNT 9653/2005. 
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Os valores de frequência de ruídos analisados pelo Software Sistex v2.03, apresentaram 
valores da sobre pressão acústica da ordem de 125,67 dB no uso de linha silenciosa. O resultado da 
sobre pressão acústica com uso de linha de eletrônica mostrou valores da ordem de 121,65 dB. 
Embora ambas as técnicas apresentem resultados que se enquadrem nos limites de pressão acústica 
sugerida pela ABNT, o uso de linha eletrônica produz menor desconforto de vibrações acústicas. 

Na Tabela 2, se podem analisar os valores expressos na coluna de linha silenciosa, que 
representam as vibrações oriundas da detonação com uso de espoleta não elétrica e na coluna de 
linha eletrônica estão expressos os valores das vibrações geradas pela detonação realizada com 
espoleta eletrônica. 

Tabela 2. Análise de Sismografia da Espoleta Eletrônica x Espoleta não elétrico. 

VIBRAÇÃO 

LINHA 

SILENCIOSA 

 LINHA 

ELETRÔNICA 

T (mm/s) 1,01 1,05 

V (mm/s) 1,19 0,86 

L (mm/s) 1,51 0,9 

Resultante (mm/s) 1,23 0,93 

Embora os valores de vibrações observados no desmonte com uso de linha silenciosa 
tenham obtidos valores nos limites sugeridos pelas NBR 9653/2005, pode-se perceber que os 
valores de vibrações obtidos no desmonte com utilização de linha eletrônica são inferiores aos de 
linha silenciosa. Dessa maneira, observa-se que as detonações que fazem uso de linha silenciosa 
geram maiores desconforto a população do entorno comparada aos resultados obtidos com linha 
eletrônica. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados examinados neste estudo permitiram avaliar o impacto ambiental, quanto ao 
desconforto de ruído e vibrações com uso de linha silenciosa e eletrônica na etapa de detonação 
com explosivos, permitindo apontar o método que gera menor impacto ambiental, a saber: 

• os dados de ruídos sugerem que as detonações realizadas com linha eletrônica
possuem características melhores para uso com explosivos, uma vez que os níveis de sobrepressão 
acústica chega a ser até 3,25% dB menor comparados aos níveis de sobrepressão acústica quando 
usado linha silenciosa.  

• com relação aos níveis de vibrações registrados nos eixos transversal, vertical e
longitudinal, a detonação com linha eletrônica mostrou resultados mais satisfatórios quanto 
comparados aos valores de vibrações na detonação realizada com linha silenciosa. A linha 
eletrônica chega a gerar aproximadamente 24% menos vibrações que a linha silenciosa durante a 
detonação. 

Sobre essa perspectiva, quando as detonações forem realizadas em áreas urbanas, vizinhança 
ou controlada, sugere-se o uso de linha eletrônica (espoleta eletrônica) como fator mitigador de 
ruídos e vibrações. 
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OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS DE NIÓBIO E 
TÂNTALO A PARTIR DA COLUMBITA/TANTALITA 

RESUMO 

A columbita/tantalita, mineral portador de 

elementos como nióbio, tântalo, ferro e 

manganês, estando presente em grande parte do 

território nacional vem sendo estudada como 

fonte de obtenção dos óxidos de nióbio e tântalo 

com elevado grau de pureza, tendo em vista a 

diversidade de aplicações que os mesmos 

podem ser empregados. Diante deste cenário, o 

presente trabalho tem por objetivo a obtenção 

dos óxidos de nióbio e tântalo a partir do 

mineral de base, columbita [(Fe, Mn) (Nb, 

Ta)2O6]. Para isso, o mineral foi inicialmente 

tratado para que fosse alcançado uma menor 

granulometria da amostra e posteriormente 

submetido aos processos de fusão alcalina e 

lixiviação ácida. Um estudo de composição 

química e mineralógica foi realizado visando 

compreender os efeitos de cada etapa da 

metodologia adotada na amostra em estudo. Os 

resultados obtidos apontam uma eficiência 

satisfatória na obtenção dos óxidos de nióbio e 

tântalo com elevado grau de pureza.

ABSTRACT 

The columbite / tantalite, a mineral contained of 

elements such as niobium, tantalum, iron and 

manganese, is present in most of the national 

territory and has been studied as a source of 

obtaining high purity niobium and tantalum 

oxides, knowing the diversity of applications 

that they can be used. Considering this scenario, 

this work has the objective of obtaining the 

niobium and tantalum oxides from the base 

mineral, columbite [(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6]. In this 

case, the mineral was initially treated in order to 

achieve a lower particle size of the sample and 

subsequently subjected to the processes of 

alkaline fusion and acid leaching. A study of 

chemical and mineralogical composition was 

carried out to understand the effects of each step 

of the methodology adopted in the study 

sample. The results obtained indicate a 

satisfactory efficiency in obtaining high purity 

niobium and tantalum oxides. 

PALAVRAS-CHAVE:  Columbita/tantalita; Lixiviação; Nióbio; Tântalo; Purificação; 

KEYWORDS:  Columbite/tantalite; Leaching; Niobium; Tantalum; Purification. 
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industrial. Elementos como o nióbio e o tântalo estão sendo amplamente estudados por 

apresentarem uma junção de propriedades significativas como, condutividade elétrica e térmica, 

resistência a corrosão e elevado ponto de fusão. Esses elementos metálicos podem ser encontrados 

no mineral columbita/tantalita. 

A columbita/tantalita consiste numa solução-sólida em que ocorre a substituição entre Nb e 

Ta, e entre Fe e Mn, originando uma composição química variante entre a columbita pura 

[(Fe,Mn)Nb2O6], a tantalita pura [(Fe,Mn)Ta2O6] e composições intermediárias (FOUCAULT; 

RAOULT, 1995). Por tratar-se de um mineral constituído, em sua maioria, por materiais como 

nióbio e tântalo, tem sido estudada como fonte alternativa destas duas substancias.  

O Rio Grande do Norte possui uma reserva considerável desse mineral, estando localizadas 

nos municípios de Currais Novos, Acari, Parelhas e Carnaúba dos Dantas, que estão inseridos na 

província pegmatítica do Seridó. Outros estados brasileiros também contam com reservas desse 

mineral: Goiás, Minas Gerais e Amazonas.  

O nióbio é um material dúctil com larga aplicação em ligas e aços inoxidáveis devido a sua 

resistência; na sua forma metálica é empregado na indústria aeroespacial e farmacêutica, por 

exemplo. O Brasil é o maior detentor da reserva mundial, como também é o maior produtor, 

respondendo por mais de 90% da fabricação (BRASIL, 2015). 

Assim como o nióbio, o tântalo é um elemento químico de transição e possui uma 

diversidade de aplicações seja como ligas, óxidos ou metal puro. Pelas propriedades já citadas no 

início, a sua ductibilidade e elevada capacitância, sua principal aplicação é na produção de 

componentes eletrônicos; como superligas é empregado na fabricação de produtos laminados e fios. 

Em território brasileiro estão 33% das reservas mundiais desse elemento, em termos de produção o 

Brasil encontra-se em terceiro lugar com 10% (BRASIL, 2015). 

Tendo em vista o potencial que as substancias nióbio e tântalo apresentam no 

desenvolvimento de novos materiais e suas diversas aplicações industriais bem como a abundancia 

do mineral columbita/tantalita, não apenas no estado do Rio Grande do Norte como em todo 

território nacional, este trabalho tem por objetivo a obtenção dos óxidos de nióbio e tântalo a partir 

do mineral base, columbita [(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6], agregando tecnologia a matéria-prima local.  

2 METODOLOGIA 
Inicialmente houve a preparação da amostra em que foi realizada a moagem do mineral em 

um moinho planetário de alta energia, objetivando a diminuição do tamanho de grãos. 

Posteriormente o material foi peneirado em um conjunto de peneiras vibratórias com malhas 

variando entre 100 e 400 mesh para a obtenção de uma menor granulometria, retornando ao moinho 

os grãos que não passaram no conjunto de peneiras – refazendo esse processo até que a amostra 

completa atingisse o tamanho de grãos desejado; visando melhor área de contato.  Em seguida 

realizou-se o quarteamento da amostra do mineral para uma melhor homogeneização da mesma. Ao 

fim desta etapa o mineral foi submetido a análises de fluorescência de raios X (FRX) e difração de 

raios X (DRX). 

Após a preparação da matéria-prima foi realizada uma fusão da mesma com o bissulfato de 

potássio.  Para tanto pesou-se a columbita/tantalita e o fundente em balança analítica, em seguida 

ocorreu a mistura na proporção 7:1 de fundente e mineral, respectivamente, com auxílio de 

almofariz e pistilo a fim de se obter uma fusão sólida homogênea. Esse composto foi então levado 

para aquecimento, em cadinho de platina, com o auxílio do bico de Bunsen, até a liberação de gases 

cessar. Seguidamente realizou-se a trituração do material fundido com o auxílio de almofariz e 

pistilo até a obtenção de um pó uniforme e com baixa granulometria. 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos alicerces do novo paradigma tecnológico é o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

materiais pouco conhecidos, propondo um aprimoramento das propriedades especificas de interesse 
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Em seguida, com o material fundido, continuou-se o tratamento hidrometalúrgico da 

amostra por meio da lixiviação do mineral utilizando ácido clorídrico P. A. à quente entre 60ºC e 

85ºC para conversão de possíveis óxidos de ferro, manganês e demais contaminantes presentes no 

mineral em cloretos solúveis para uma futura lavagem. Posteriormente foi posto sob agitação por 

aproximadamente 8 horas, seguido de um repouso de aproximadamente 15 horas, atendendo a 

metodologia de purificação adotada por Barbosa (2013). 

Subsequente, foi realizado a lavagem: uma filtração com solução de ácido acético 1% v/v 

em ebulição e em seguida com água quente a fim de eliminar vestígios de cloretos convertidos 

durante o tratamento ácido e fases orgânicas presentes no mineral. Durante este processo foi 

realizado o controle da solução utilizando água deionizada como padrão até se verificar a ausência 

de íons ou até o pH 7. 

Posteriormente a realização do tratamento com ácido clorídrico, o mineral passou por uma 

nova lixiviação à quente com solução de ácido fluorídrico (5 M) e ácido sulfúrico (0.5 M) durante 

30 minutos para a solubilização dos óxidos de nióbio e tântalo na forma de complexos. Os 

componentes de nióbio foram posteriormente precipitados a partir da solução extraída, contendo 

seus complexos por meio da adição de hidróxidos de amônio a solução sob agitação a quente em 

Becker de teflon, durante período de 1h, até pH 11, para precipitação dos óxidos de nióbio e tântalo. 

Em seguida, foi realizado a filtragem, lavagem e secagem do pó precipitado. 

Ao final de cada etapa de lixiviação o material foi submetido a analises de caracterização. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Serão apresentados a seguir os resultados obtidos por meio das análises de composição 

química e mineralógica do mineral. Na Tabela 1 é exposto as porcentagens em óxidos dos 

elementos presentes na composição da columbita/tantalita bruta apontado através da fluorescência 

de raios X.   

Tabela 1 - Análise de fluorescência de raios X do mineral. 

ÓXIDOS NbO Ta2O5 Fe2O3 MnO SnO2 

% 46,13 23,98 11,58 5,65 11,74 

Fonte: Autor. 

No mineral bruto observa-se a presença de 46,13 % de óxido de nióbio e 23,98 % de óxido 

de tântalo, além de um percentual de óxido de ferro de 11,58 %, o que classifica esse mineral como 

ferrocolumbita (FOUCAULT; RAOULT, 1995). Nota-se também um elevado percentual de óxido 

de estanho, sob a forma de cassiterita (SnO2), correspondendo a 11,74%, que é variável de acordo 

com a região de obtenção do minério.  

A columbita/tantalita bruta foi posteriormente analisada através da difração de raios X como 

mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Difratograma de raios – X do mineral bruto. 

Fonte: Autor. 

A análise do difratograma mostra uma composição mineralógica de 70% como 

ferrocolumbita, 19% de óxido de estanho sob a forma de cassiterita (SnO2) e 11% ferrotapiolita. 

Outras impurezas presentes na amostra não foram detectadas devido a limitações apresentadas por 

esta técnica, contudo puderam ser identificadas pela análise química da fluorescência de raios X. 

Na Tabela 2 pode-se observar o resultado da fluorescência de raios X para o mineral tratado 

por 8 horas com ácido clorídrico P.A., a temperatura de 70 °C após o tratamento da fusão alcalina. 

Tabela 2 - Análise de fluorescência de raios – X do mineral após fusão e lixiviação. 

ÓXIDOS NbO Ta2O5 Fe2O3 MnO SnO2 

% 54,15 34,05 0,60 0,28 10,09 

Fonte: Autor. 

A análise da Tabela 2 mostra que a utilização do ácido clorídrico como agente lixiviante do 

mineral previamente fundido com bissulfato de potássio, se mostrou eficiente na eliminação do 

ferro e do manganês a níveis abaixo de 1%, como já demonstrado por Barbosa (2013). O ataque 

com ácido clorídrico provoca a formação de cloretos solúveis dos metais presentes no mineral, 

principalmente ferro e manganês, sendo eliminados nas etapas subsequentes de filtragem e lavagem 

do material remanescente. 

A cassiterita (SnO2) não foi removida por essa etapa de lixiviação, permanecendo com 

níveis elevados na composição do mineral tratado, mostrando ineficácia do ataque ácido com ácido 
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clorídrico na remoção do estanho, revelando uma eficiência parcial da lixiviação com este ácido. 

Neste sentido fez-se necessário nova lixiviação com uma solução de ácido fluorídrico e ácido 

sulfúrico na tentativa de remover o estanho ainda presente na amostra. 

Na Tabela 3 constam os resultados da fluorescência de raios X para o mineral tratado com a 

solução de ácido fluorídrico (5 M) e ácido sulfúrico (0,5 M) e posteriormente neutralizado com 

adição de hidróxido de amônio.  

Tabela 3 - Análise de fluorescência de raios - X do óxido misto hidratado. 

Elemento Nb Ta 

% 63,63 35,32 

Fonte: Autor. 

Observa-se com a segunda etapa de lixiviação que foi possível obter um composto de nióbio 

e tântalo com elevado grau de pureza, revelando a eficiência desse processo para a eliminação do 

estanho. A análise da composição química do material obtido demonstrou, portanto, grau de 

purificação satisfatório, atingindo aproximadamente 99% de nióbio e tântalo presentes.  

Na Figura 2 é apresentado o resultado obtido para a difração de raios X. 

2ө

Figura 2 – Difratograma de raios – X do óxido de nióbio e tântalo. 

Fonte: Autor. 

Em sua análise percebe-se a ausência de picos característicos o que impossibilita a 

identificação de suas fases, sendo, portanto classificado como material amorfo. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da metodologia desenvolvida e dos resultados obtidos e expostos anteriormente 

pode-se perceber a importância da realização da fusão alcalina para abertura química do mineral e 

sua consequente solubilização dos óxidos.  

A lixiviação com ácido clorídrico se mostrou eficiente na eliminação de impurezas como 

ferro e manganês, reduzindo sua concentração no mineral para percentuais abaixo de 1%, no 

entanto, o mesmo apresentou limitação na remoção do estanho, encontrado na amostra sob a forma 

de cassiterita (SnO2), sendo então necessário a realização de um novo processo de lixiviação, desta 

vez com uma mistura de ácido fluorídrico e ácido sulfúrico que se mostrou eficiente na eliminação 

desse elemento, evidenciado pelas técnicas da caracterização.  

Portanto, a obtenção de óxidos de nióbio e tântalo com elevado grau de pureza, na ordem de 

99%, foi alcançado, evidenciando uma conformidade entre o objetivo inicial do trabalho e os 

resultados atingidos. 
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DIMENSIONAMENTO DE UM AEROGERADOR DE EIXO VERTICAL DO 
TIPO DARRIEUS 

RESUMO 

Este artigo apresenta um estudo introdutório 
sobre os aerogeradores de eixo vertical, em 
particular o tipo Darrieus. São expostos dados 
construtivos acerca do modelo, além de formas 
de mensurar sua eficiência. São analisados ainda 
parâmetros como a massa específica e potência 

disponível no vento, exemplificadas em 
equações. A metodologia baseia-se em aspectos 
qualitativos e quantitativos, embasadas por 
pesquisas bibliográficas. Como resultado 
apresenta-se uma representação esquemática da 
máquina.

ABSTRACT 

This paper presents an introductory study on 
vertical axis wind turbines, in particular the 
Darrieus type. Constructive data about the model 
are presented, along with ways to measure its 
efficiency. Also analyzed are parameters such as 
the specific mass and power available in the 

wind, exemplified in equations. The 
methodology is based on qualitative and 
quantitative aspects, based on bibliographical 
research. As a result, a schematic representation 
of the machine is shown. 

1 INTRODUÇÃO

Os aerogeradores de eixo vertical possuem esta designação em razão da disposição física de 
suas respectivas pás, uma vez que estas últimas giram no mesmo plano da superfície onde a base da 
máquina está montada, consequentemente seus cubos inferior e superior estão dispostos na orientação 
vertical. O que os distinguem dos aerogeradores de eixo horizontal é basicamente a orientação da 
estrutura de seu rotor. 

O modelo de turbina eólica de eixo vertical - TEEV (VAWT’s - Vertical Axis Wind Turbines) 
tipo Darrieus foi patenteado por seu inventor G.J.M Darrieus em 1931. Segundo Paraschivoiu (2002), 
este modelo pode ter duas ou três pás as quais apresentam uma curvatura em forma de Catenária ou 
Troposkien. Modelos simplificados destas máquinas podem ter as pás retas, neste caso passando a 
receber a designação de turbinas tipo H.  

PALAVRAS-CHAVE: Aerogerador, Darrieus, Energia Eólica, TEEV, VAWT. 

KEYWORDS: Aerogenerator Wind Turbine, Darrieus, Wind Energy, TEEV, VAWT. 
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Estes equipamentos apresentam deficiência na partida, sendo necessário um motor ou outro 
tipo de dispositivo de arranque destinado a vencer sua inercia inicial. As vantagens de todos os 
modelos de TEEV é que estas não necessitam de sistema de controle para o direcionamento da turbina 
em relação ao escoamento principal do fluido, além de seus aspectos construtivos menos onerosos, 
no que tange a manutenção, uma vez que o gerador pode estar posicionado ao nível do solo. (Boscato, 
et al). Em outras palavras, máquinas de eixo vertical dispensam o uso de sistema de controle Yaw. 

Os conversores de energia de eixo vertical não alcançaram tanta visibilidade no mercado 
mundial, sendo superados de maneira esmagadora pelos aerogeradores de eixo horizontal. Conforme 
Pinto (2013, p. 80), “A única máquina de eixo vertical que teve algum sucesso comercial é o rotor de 
Darreius [...]”. 

O rotor Darrieus tem seu princípio operativo baseado principalmente nas forças de arrasto, em 
detrimento das forças de sustentação, onde cada pá recebe torque máximo somente duas vezes por 
revolução, com seu rendimento podendo chegar a 40% em ventos fortes, contribuindo para obtenção 
de uma potência de saída elevada. (LOPEZ, 2010, p. 69). 

As VAWT’s - Vertical Axis Wind Turbines baseiam-se em um princípio semelhante as 
clássicas noras de água, onde a água flui perpendicularmente em relação ao eixo de rotação da nora. 
As referidas turbinas são utilizadas também para a produção de energia elétrica, e tem como principais 
vantagens teóricas: 

a) A independência da direção do vento, no entanto os esforços correlacionados a incidência de
ventos fortes podem causar vibrações excessivas na estrutura do aerogerador;

b) Possuem bases baixas, entre 0,1 e 0,5 vezes a altura do próprio rotor;
c) Maior rendimento a baixas velocidades de vento, quando comparado com aerogeradores de

eixo horizontal;
d) Possuem velocidade de arranque mais baixa;
e) O gerador pode estar disposto ao nível do solo, facilitando assim o reparo ou troca de alguma

peça relacionada ao mesmo;
f) Emitem níveis de ruído (poluição sonora) praticamente imperceptíveis aos seres humanos.

Podem constituir-se em uma solução técnica viável para utilização em áreas urbanas (cidades),
pois, devido às altas construções características de capitais e regiões metropolitanas, os ventos em 
tais localidades tendem a ser turbulentos, além disso, pelo fato de não emitir ruídos perceptíveis aos 
seres humanos podem ser empregados como uma maneira alternativa de geração em grandes centros 
urbanos, pois, em comparação com as placas solares fotovoltaicas, podem ser instalados em áreas de 
sombreamento, onde as placas perdem grande parte de sua eficiência. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.Estrutura do aerogerador Darrieus 
A principal vantagem das turbinas de eixo vertical decorre do fato de que as mesmas captam 

a energia cinética das massas de ar em movimento (energia dos ventos) sem precisar alterar a posição 
do rotor com a mudança na direção das correntes de ar (ROSSI, 2011). O rotor Darrieus atua 
geralmente com duas ou três pás (LOPEZ, 2010). 

Sua estrutura é constituída, como mostra a Figura 1, do cabo de amarração, destinado a 
minimizar os efeitos sobre a estrutura do aerogerador devido, por exemplo, a ação da trepidação, da 
caixa de engrenagens (caixa multiplicadora de velocidades) responsável por multiplicar a velocidade 
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de rotação (converte a baixa rotação do rotor em alta rotação para o eixo do gerador), cubo inferior, 
responsável por fixar as pás na parte inferior do rotor, cubo superior, com finalidade análoga ao cubo 
inferior, entretanto atuando na parte superior do conjunto eólico, do gerador, responsável por produzir 
a energia elétrica, convertendo energia cinética em energia elétrica e por fim das pás, responsáveis 
por desenvolver o movimento rotativo do rotor. 

Figura 1: Representação esquemática do aerogerador Darrieus, disponível em: < http://aero-

mini.blogspot.com.br/2009/11/funcionamento-de-um-aerogerador_27.html >, acesso em 30/08/2017. 

2.2.Eficiência 

A eficiência de qualquer aerogerador está diretamente associada com a energia cinética do 
vento, representada por  𝐸𝑐 , sendo esta que pode ser calculada a partir da Equação 1 abaixo: 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2  (1) 

Este equacionamento informa que a energia cinética do vento aumenta com o quadrado da 
velocidade 𝑣, considerando ainda a influência da quantidade da massa de ar 𝑚 que passa pela área 
varrida pelas pás. Em outras palavras: ao duplicarmos a velocidade do vento de um ventilador caseiro, 
por exemplo, estamos sujeitos a quatro vezes mais energia cinética do vento. (PINTO, 2013). 

Como a energia cinética varia durante o transcorrer do tempo, pode-se considerar esta 
influência e a partir da mesma obter, por exemplo, a potência disponível no vento. Para tal intento 
utiliza-se o efeito do cálculo da taxa de variação da respectiva função. Matematicamente a potência 
𝑃 disponível pelo vento corresponde a derivada da energia cinética para o respectivo intervalo de 
tempo. Tal aspecto está explicitado na através da Equação 2. 
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𝑃 =
𝜕𝐸𝑐

𝜕𝑡
=

𝑚𝑣2

2
 (2) 

Para melhor utilização da Equação (2), substituímos 𝑚 por 𝜌𝐴𝑣, resultando na Equação 3: 

𝑃 =
1

2
ρA𝑣3  (3) 

Essa equação proporciona uma boa análise do fluxo de potência eólico, podendo também ser 
interpretada como a quantidade de energia por uma dada área, conforme a Equação 4: 

𝑃

𝐴
=

1

2
𝜌𝑣3  (4) 

O quociente 𝑃

𝐴
  refere-se à densidade de potência 𝑃 que o vento disponibiliza em uma área A, 

dependendo da massa específica do ar e da velocidade do vento, em que: 

a) 𝑃 é a potência disponível do vento (𝑊);
b) 𝑚 é o fluxo da massa de ar (𝐾𝑔 𝑠⁄ );
c) 𝜌 é a massa específica do ar (𝐾𝑔 𝑚3)⁄ ;
d) 𝐴 é a área varrida pelas pás do aerogerador (𝑚2);
e) 𝑣 é a velocidade do vento (𝑚 𝑠⁄ );
f) 𝐸𝑐  é a energia cinética do vento (𝐽 𝑠⁄ );
g) 𝑃

𝐴
é a densidade da potência (𝑊 𝑚2)⁄ .

Em consonância com Pinto (2013), para o aerogerador tipo Darrieus convencional, a área
varrida corresponderá a aproximadamente 2 3⁄  do produto entre o comprimento máximo do rotor e a 
altura referente à extensão das pás, tal qual explicitado através da Equação 5: 

𝐴 =
2

3
𝐷𝐻  (5) 

Onde: 

a) 𝐴 é a área varrida pelas pás (𝑚2);
b) 𝐷 é o diâmetro entre as pás (𝑚);
c) 𝐻 é a altura do cubo inferior ao cubo superior (𝑚).

Por fim, a equação de rendimento da máquina é mensurada a partir da Equação 6, onde 𝑃𝑢 e
𝑃𝑡 referem-se, respectivamente a potência útil ou utilizada e a potência total (potência disponível no 
vento): 

𝜂 =
𝑃𝑢

𝑃𝑡
 (6) 

Podemos a partir da Equação 6, determinar o rendimento de um aerogerador. A massa 
específica do ar pode ser calculada em função da pressão atmosférica (𝑃𝐴) e da temperatura (𝑇) em
Kelvin (Equação 7) e/ou em função da altitude (𝐻) a da temperatura ambiente (𝑇) em graus Celsius 
(Equação 8). 𝑅 corresponde à constante do ar (𝑅 = 287

𝑗

𝑘𝐺
. 𝑘) 

𝜌 =
𝑃𝐴

𝑅𝑇
(7)
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𝜌 =
353,4 (1−

𝐻

45271
)

5,2624

273,15+𝑇
 (8) 

3 METODOLOGIA

Este projeto iniciou-se como uma pesquisa de natureza básica, por não apresentar finalidades 
imediatas, mas sim, produzir conhecimentos acerca do aerogerador Darrieus, a serem utilizados em 
outras pesquisas, pois o objetivo preambular foi o levantamento de dados, como os apresentados por 
Lopez (2010), acerca deste modelo de aerogerador. Posteriormente, a pesquisa passou a ser 
exploratória, uma vez que houve o levantamento bibliográfico com finalidade de se obter mais 
informações acerca do assunto, por fim passou a fase explicativa, que conforme Gil (2014), 
“aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas”, por analisar 
conhecimentos relevantes para o projeto, além da coleta de dados referentes aos cálculos que são de 
suma importância para a realização do projeto. 

A pesquisa é apresentada tanto de forma qualitativa, por analisarmos certos parâmetros 
naturais como a potência disponível pelo vento, quanto de modo quantitativo, já que busca-se traduzir 
em números toda a análise e projeto da máquina, de modo a apresentar um conjunto de equações 
destinadas a definir os critérios para planeamento de implementação de projeto. 

Vale salientar os procedimentos adotados, o bibliográfico, pois basicamente todo o 
levantamento abordado nesse trabalho veio de pesquisas em livros, artigos e trabalhos científicos 
acerca desta temática. Posteriormente, passou-se para o processo experimental, de acordo com Gil 
(2014), o método experimental consiste, especialmente em submeter os objetos de estudo à influência 
de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os 
resultados que a variável produz no objeto, devido a observação das variáveis representadas nas 
equações.  

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Em consulta a base de dados do website Apollo 11 obtemos as coordenadas geográficas da 
cidade de João Câmara – RN, em especial sua altitude, uma vez que esta última influencia diretamente 
na massa específica do ar de uma determinada localidade. Os referidos dados estão indicados na 
Figura 2.  

Figura 2: Dados referentes as coordenadas geográficas de João Câmara, disponível em: < 

http://www.apolo11.com/latlon.php?uf=rn&cityid=3726 >, acesso em 30/08/2017. 
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Os valores médios de pressão para cidade de Joao Câmara foram obtidos a partir de consulta 
a base de dados do website do Cptec-INPE e estão indicados na Figura 3.  

Figura 3: Dados referentes a pressão atmosférica de João Câmara, disponível em: < 

http://www.cptec.inpe.br/cidades/Meteograma/2792 >, acesso em 30/08/2017. 

Os dados climatológicos de João Câmara são indicados na Tabela 1 abaixo. A taxa de 
irradiação e a temperatura também são variáveis relevantes a formação das massas de ar e, por 
conseguinte por sua velocidade.   

Tabela 1: Dados climatológicos de João Câmara -RN. 

Mês Irradiação 
[Wh/m²/dia] 

Temperatura Ambiente 
[ ºC ] Velocidade Vento [m/s] 

Janeiro 5,804 26,07 4,78 
Fevereiro 5,678 26,29 4,17 

Março 5,702 26,33 3,49 
Abril 5,456 26,38 4,01 
Maio 4,921 26,37 4,85 
Junho 4,135 26,03 5,89 
Julho 4,563 25,64 6,26 

Agosto 5,453 25,82 6,63 

Setembro 5,424 25,94 6,94 

Outubro 5,757 26,08 6,65 

Novembro 5,986 26,08 6,55 

Dezembro 4,959 26,05 5,77 
Anual 5,319 26,09 5,50 

Fonte: Memorial descritivo da usina fotovoltaica do IFRN campus João Câmara. 
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Considerando ainda as Equações 3, 4, 5, 7 e 8, aplicadas as condições climatológicas da 
referida localidade, obtemos os resultados constantes na Tabela 2.  Tais valores vão subsidiar a futura 
analise do desempenho do protótipo, quando o mesmo for desenvolvido. 

Tabela 2: Resultados dos dados eólicos aplicados a João Câmara -RN. 

Grandeza Valor Calculado Unidade 
Massa especifica do ar 0,011784 𝐾𝑔/𝑚³ 
Fluxo da massa de ar 0,004321 𝐾𝑔/𝑠𝑒𝑔 

Densidade de potência 0,98025 𝑊/𝑚² 
Área de varredura das pás 0,066667 𝑚² 

Energia produzida em 1 hora 0,06535 𝑊ℎ 
Fonte: desenvolvido pelo autor. 

A Figura 4 apresenta um aerogerador cujas dimensões foram calculadas em conformidade 
com a Equação 5, levando em consideração que a imagem apresentada apresenta um modelo teórico, 
onde altura do rotor, diâmetro, base, espessura da torre, espessura das pás, altura e largura da base, 
foram obtidos a fim de proporcionar a futura montagem do protótipo sem onerar demais as despesas 
correlacionadas a aquisição dos materiais necessários. A melhor configuração para o acoplamento do 
gerador ainda será definida após testes com o protótipo. 

Figura 4: Protótipo do aerogerador Darrieus. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Trata-se de um aerogerador de pequeno porte, projetado com o intuito de exemplificar a 
metodologia de dimensionamento do projeto. Vale salientar que nesse tipo de protótipo, por ser de 
pequeno porte, não há necessidade de preocupações adicionais relacionadas a oscilações na estrutura, 
característica intrínseca aos aerogeradores de eixo vertical. Suas dimensões reduzidas decorrem da 
necessidade de não onerar demais a futura montagem do mesmo, nas etapas posteriores de nosso 
projeto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para melhor eficiência do projeto, deve-se refinar o cálculo de alguns parâmetros, afim de
relacionar as especificidades construtivas com o modelamento teórico-matemático, afim de chegar à 
uma expressão teórica que possa nos fornecer dados concretos com finalidade de melhor 
dimensionamento do projeto, para diminuirmos a margem de erro entre teoria e prática. 

Como proposta para trabalhos futuros, nos propomos a construir realizar cálculos mais 
minuciosos para, posteriormente, construir o primeiro protótipo de pequeno porte, denominado 
“Mark 01”, com dimensões semelhantes as apresentadas pela Figura 4.  

Julgamos termos obtido sucesso nesse levantamento teórico, uma vez que, existem poucos 
trabalhos tão específicos acerca do tema, assim como estudos mais aprofundados também acerca do 
trabalho que pode ampliar o entendimento e sobretudo, abrindo a possibilidade para a experiência 
prática na construção do aerogerador. 
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AVALIAÇÃO DE ARGAMASSA COM SUBSTITUIÇÃO DE AREIA 
NATURAL POR UM AGREGADO MIÚDO CARENTE DE ANTECEDENTES 

DE DESEMPENHO. 

SOARES, A. V. O.1; SILVA, J. R. 2; SOUZA, M. M.3 e SOUZA, P. C. A.4

IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO
O uso de novos materiais colabora para o avanço 

tecnológico, contudo, sua inserção no mercado 

deve ser precedida de uma rigorosa pesquisa 

científica. Nesse contexto, construtoras 

Potiguares vêm fazendo uso de um novo 

agregado miúdo, que ainda não dispõe de 

antecedentes de desempenho. Dessa forma, o 

trabalho em questão objetiva avaliar as 

propriedades de argamassas produzidas com tal 

agregado, através da realização de ensaios 

normatizados. Os resultados apontaram o risco 

da utilização do material.

ABSTRACT
The use of new materials contributes to the 

technological advance, however, its insertion in 

the market must be preceded by a rigorous 

scientific research. In this context, constructors 

Potiguares have been making use of a new small 

household, which does not yet have a 

performance record. In this way, the work in 

question aims to evaluate the properties of 

mortars produced with such aggregate, through 

the performance of standardized tests. The 

results indicated the risk of using this material.

1 INTRODUÇÃO 

Em todas as áreas do conhecimento é comum a busca por inovações tecnológicas, pois a partir 

delas a sociedade vem avançando dia após dia, aperfeiçoando os produtos, aumentando a 

produtividade, reduzindo os custos, proporcionando sustentabilidade, entre outros. Diante da atual 

crise econômica em que se encontra o país, a necessidade de inovações se torna ainda mais expressiva, 

uma vez que a competitividade econômica tende a extinguir empresas que não tomem atitudes 

proativas. 

A inserção de novos produtos ou serviços no setor da indústria, caracteriza-se como uma 

atitude benéfica, contudo, o emprego de soluções e materiais alternativos não pode ser realizado de 

maneira indiscriminada. A pesquisa é sem sombra de dúvidas o primeiro caminho que as inovações 

tecnológicas devem tomar, pois a partir dela será possível obter a comprovação de sua aplicabilidade. 

No estado do Rio Grande do Norte um novo agregado miúdo, oriundo da microrregião agreste 

potiguar, merece destaque diante do contexto abordado, tal material denominado popularmente de 

“areia barrada”, vêm obtendo uma larga escala de utilização, nos canteiros de obras do estado. A 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação, Argamassa, Agregado miúdo, Índice de desempenho. 

KEYWORDS:  Evaluation, Mortar, Aggregate, Performance Index. 
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aplicação do agregado em questão vem proporcionando ganhos de trabalhabilidade e acabamento 

quando utilizado na produção de argamassas e concretos, porém, tal material ainda é carente de 

antecedentes de desempenho que possam comprovar sua aplicabilidade. 

Quando não se dispõe de antecedentes de desempenho dos agregados, seu uso para a produção 

de compósitos cimentícios deve ser baseado em estudos experimentais, que comprovem a obtenção 

de um material com qualidade satisfatória, através de laudo técnico elaborado por profissional 

qualificado (ABNT NBR 7211, 2005a). A utilização de uma argamassa ou concreto, sem o domínio 

dos parâmetros mínimos de desempenho de todos os componentes, pode ter consequências 

desastrosas, como no caso do edifício Palace 2, onde a utilização de areia de praia foi apontada pela 

perícia como um dos fatores que favoreceram o sinistro, pois provocou a redução da resistência a 

compressão de peças estruturais por expansão no concreto, culminando com oito mortos e cento e 

cinquenta famílias desabrigadas. 

A NBR 7221 (ABNT, 2012) prevê em seu texto que a determinação do índice de desempenho 

de amostras de agregados miúdos, deve ser realizada através da avaliação comparativa de resistência 

a compressão de traços padronizados de argamassas. Argamassas são materiais de construção, com 

propriedades de aderência e endurecimento, obtidos a partir da mistura homogênea de um ou mais 

aglomerantes, agregado miúdo e água, podendo conter ainda aditivos e adições minerais (CARASEK, 

2010).  

De acordo com os requisitos estabelecidos na NBR 13281 (ABNT, 2005b), as argamassas 

devem apresentar características e propriedades essenciais para sua designação e posterior aplicação, 

das quais destacam-se: resistência à tração na flexão; resistência à compressão; coeficiente de 

capilaridade; densidade de massa no estado fresco; retenção de água e resistência potencial de 

aderência à tração. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar as propriedades de argamassas produzidas com um 

novo agregado miúdo, ainda carente de antecedentes de desempenho, mas que já possui uma ampla 

utilização no mercado da construção civil potiguar. Pretende-se determinar, se as características 

provenientes e proporcionadas por tal material se adequam as exigências normativas, previstas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Visando de maneira específica, realizar ensaios 

de caracterização do agregado miúdo e da argamassa produzida com o material em questão.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O procedimento experimental empregado na pesquisa foi dividido em duas etapas principais. 

Na primeira etapa ocorreu a amostragem e caracterização de todos os materiais constituintes da 

argamassa, dos quais o agregado miúdo, por se tratar de um material ainda sem histórico de 

performance recebeu uma maior atenção nesta análise.  

Na segunda etapa, a argamassa com “areia barrada” foi produzida, caracterizada e em seguida 

avaliada por análise comparativa com outros dois traços de argamassa, o primeiro um traço de 

referência obtido com a utilização de areia normal conforme NBR 7214 (ABNT, 2015) e o segundo 

confeccionado também com “areia barrada”, porém, antes do processo de produção o agregado em 

questão passou por um procedimento de lavagem, em uma solução de hidróxido de sódio a 3% 

conforme NBR 7221 (ABNT, 2012). 

Com a obtenção dos resultados dos ensaios, ao final das duas etapas, foi possível avaliar a 

influência da “areia barrada” nas principais propriedades das argamassas e ao mesmo tempo 

apresentar a comunidade da construção civil, um laudo inicial das características de um agregado 

ainda carente de informações. 
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2.1. Amostragem e caracterização dos materiais 

2.1.1 Areia Barrada 

O agregado miúdo, popularmente denominado de “areia barrada”, é proveniente do distrito 

Araraí, localizado em Brejinho, município da microrregião agreste potiguar. Todas as etapas de 

amostragem, desde a extração do agregado e sua redução até o armazenamento e transporte das 

amostras representativas de agregados, destinadas a ensaios de laboratório, seguiram rigorosamente 

as prescrições apresentadas nas normas NM 26 (ABNT, 2009a) e NM 27 (ABNT,2000).  

Após a conclusão da etapa de amostragem e preparação das amostras, o material coletado foi 

caracterizado conforme os parâmetros e procedimentos prescritos nas normas técnicas ofertadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os métodos de ensaios adotados para a 

caracterização do material em estudo, são sucintamente apresentados no Quadro 01: 

Quadro 01: Métodos de ensaios para a caracterização do agregado miúdo 
Ensaios Norma 

Determinação do material fino por lavagem na peneira 75 µm NBR NM 46 (ABNT, 2001a) 

Determinação de impurezas orgânicas NBR NM 49 (ABNT, 2001b) 

Determinação da composição granulométrica NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

Determinação da massa unitária e do volume de vazios NBR NM 45 (ABNT, 2006a) 

Determinação do inchamento de agregado miúdo Método de ensaio NBR 6467 (ABNT, 2006b) 

Determinação de massa específica e massa específica aparente NBR NM 52 (ABNT, 2009b) 

Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis NBR 7218 (ABNT, 2010a) 

2.1.2 Areia Normal 

A areia normal utilizada segue rigorosamente os requisitos exigíveis para sua aplicação em 

ensaios de cimento conforme previsto na NBR 7214 (ABNT, 2015). 

2.1.3 Cimento 

Considerando que a “areia barrada” ainda não possui antecedentes de desempenho, não é 

possível afirmar que tal material não possui atividade pozolânica, dessa forma, optou-se por um 

material  puro, sem adições, extinguindo a possibilidade de  interferências por parte do cimento, ao 

mesmo tempo, para realização do ensaio de desempenho do agregado miúdo, se faz necessária a 

utilização de um cimento que apresente resistência à compressão aos 7 dias de (33,0 ± 3,0)Mpa, sendo 

assim, optou-se pela utilização do cimento CP V-ARI, tendo em vista, que tal produto foi o único que 

atendeu todas as exigências citadas. 

2.2. Produção e Análise comparativa das argamassas 

Após caracterização dos materiais, percebeu-se a necessidade de uma melhor avaliação da 

“areia barrada” com relação ao teor de impurezas orgânicas, dessa forma optou-se pelo procedimento 

de dosagem prescrito na NBR 7221 (ABNT, 2012, p.3), de onde se lê: “As quantidades de água e 

cimento devem ser tais que produzam uma relação água cimento igual a 0,48 em massa, a quantidade 

de agregado é dosada para produzir um índice de consistência de (165 ± 5) mm”. Definida a 

quantidade de areia a mesma deve ser repetida para os demais traços, sendo assim, todos os traços 

utilizados possuem a mesma proporção em massa (1: 3,37) e mesmo fator água cimento (0,48). 

Visando analisar a influência da substituição da areia natural lavada pela “areia barrada”, 

todos os traços confeccionados foram submetidos a avaliação dos requisitos exigíveis para a 

argamassa, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido (Quadro 02), conforme previsto na 

NBR 13281(ABNT, 2005b).  
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Quadro 02: Métodos de ensaios para a caracterização da argamassa 
Ensaios Norma 

Densidade de massa e do teor de ar incorporado NBR 13278 (ABNT, 2005c) 

Absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade. NBR 15259 (ABNT, 2005d) 

Resistência à tração na flexão e à compressão NBR 13279 (ABNT, 2005e) 

Retenção de água NBR 13277 (ABNT, 2005f) 

Resistência à tração na flexão em corpos-de-prova prismáticos NBR 12142 (ABNT, 2010b) 

Índice de desempenho NBR 7221 (ABNT, 2012) 

Determinação do índice de consistência NBR 13276 (ABNT, 2016) 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Caracterização dos materiais 

3.1.1 Areia Barrada 

A tabela 01 apresenta os resultados dos ensaios do agregado em questão, com eles foi possível 

caracterizar a “areia barrada”, permitindo a avaliação dos requisitos exigíveis para a aplicação desse 

material na produção de compósitos à base de cimento Portland, como argamassas e concretos. 

Tabela 01: propriedades físicas - “areia barrada” 

Determinação Resultado Unidade Limites aceitáveis Classificação 
Massa específica 2,60 g /cm³ - - - Densidade normal 

Massa unitária 1450,00 Kg/m³ - - - Densidade normal 

Dimensão máxima característica 2,36 mm - - - Areia Fina 

Módulo de finura 1,64 - - - - - - Areia Fina 

Coeficiente de inchamento 1,43 - - - - - - - - -

Torrões de argila 6,32 % ≤ 3,0 Inconforme 

Material fino 14,30 % ≤ 5,0 Inconforme 

Impurezas orgânicas Mais escura - - - Teste colorimétrico Inconforme * 

* A utilização do agregado miúdo deve ser estabelecida pelo ensaio previsto na ABNT NBR 7221. 

3.1.2 Cimento 

As propriedades físicas do cimento CP V-ARI, foram caracterizadas como forma de auxiliar 

os procedimentos requeridos nos métodos de ensaio previstos para análise e classificação da 

argamassa com “areia barrada”. O material em questão apresentou massa específica da ordem de 3,05 

g/cm³ e massa unitária no estado solto igual a 1,05 g/cm³. 

3.2. Propriedades da argamassa no estado fresco 

3.2.1 Densidade de massa e do teor de ar incorporado 

Na figura 1-a é possível perceber a redução da densidade de massa para a argamassa com areia 

barrada em relação aos demais traços, provavelmente tal característica está sendo proporcionada pelo 

excesso de finos do agregado em questão. Tal hipótese é reforçada pela figura 1-b, de onde nota-se 

que a argamassa citada acima, apresentou o maior teor de ar incorporado dentre todas avaliadas nesta 

pesquisa, dessa forma o excesso de finos proporcionou a argamassa um aumento de sua porosidade 

o que automaticamente gera redução na densidade de massa, tendo em vista que o volume de vazios

possui massa desprezível.
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a)                                                                                            b)    

Figura 1: Propriedades no estado fresco a) Densidade de massa b) Teor de ar incorporado 
Fonte: Autoria Própria 

3.2.2 Retenção de água e índice de consistência 

Através das figuras 2-a e 2-b observa-se que a argamassa com “areia barrada” apresenta 

resultados ligeiramente superiores às demais argamassas quanto à retenção de água e ao índice de 

consistência. Na primeira avaliação o excesso de finos no agregado miúdo pode explicar tal 

propriedade, porém, no tocante ao índice de consistência se faz necessário considerar, que tal 

alteração é favorecida pela argila presente no material fino (tabela 01). 

a)                                                                                      b)    

Figura 2: Propriedades no estado fresco a) Retenção de água b) Índice de consistência 
Fonte: Autoria Própria 

3.3. Propriedades da argamassa no estado endurecido 

3.3.1 Coeficiente de capilaridade 

Através dos resultados obtidos no ensaio de absorção de água por capilaridade, figura 3, é possível 

perceber que argamassa com “areia barrada” apresentou maior coeficiente de capilaridade que os 

demais traços, no entanto, no tocante a classificação da argamassa, seguindo os parâmetros da NBR 

13281(ABNT, 2005b) as três amostras obtiveram a mesma denominação “C1”. 

Figura 3: coeficiente de capilaridade. 
Fonte: Autoria Própria 
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3.3.2 Resistência à compressão axial 

Na figura 4 observa-se que a argamassa com “areia barrada” apresentou a menor resistência à 

compressão, quando comparada com as demais argamassas. O resultado tende a evidenciar a 

influência dos agentes deletérios encontrados no agregado miúdo em questão, pois a argamassa 

produzida com “areia barrada” lavada em uma solução de hidróxido de sódio a 3%, apresentou a 

maior resistência à compressão dentre todos os traços estudados. De acordo com a da NBR 

13281(ABNT, 2005b) todas as amostras foram classificadas com “P6”  

Figura 4: Resistência à compressão axial 
Fonte: Autoria Própria 

3.3.3 Índice de desempenho 

O resultado do ensaio de determinação de impurezas orgânicas, tabela 01, constatou a 

necessidade de avaliação do índice de desempenho de agregado miúdo. Através dos valores obtidos 

no ensaio de resistência à compressão, figura 4, é possível extrair que a argamassa com areia barrada 

possui índice de desempenho de aproximadamente 82,1%. Surge então, uma nova inconformidade 

do material, pois a NBR 7211 (ABNT, 2005a) prevê que a diferença máxima entre os resultados de 

resistência à compressão, seja da ordem de 10%, isto é, índice de desempenho mínimo de 90%. 

3.3.4 Resistência à tração na flexão 

O experimento para determinação da resistência à tração na flexão foi realizado de acordo 

com a NBR 12142 (ABNT, 2010b), considerando que os traços em estudo destinam-se a aplicação 

de argamassas, era fundamental que os resultados alcançados para resistência à tração na flexão, 

superassem os valores mínimos de resistência à aderência, fato que foi constatado em todos os traços. 

Os resultados alcançados são apresentados na figura 5, de onde é possível perceber que a 

substituição por “areia barrada” apresentou influência significativa para a redução da propriedade em 

questão. Seguindo a da NBR 13281(ABNT, 2005b) todas as amostras foram classificadas como “R6”. 

Figura 5: Resistência à tração na flexão 
Fonte: Autoria Própria 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conformidade com as propriedades encontradas após a consumação dos experimentos nas 

argamassas com e sem substituição de areia natural lavada por “areia barrada”, pode-se concluir que: 

A elevação da consistência e da retenção de água, encontradas na argamassa com “areia 

barrada”, tende a proporcionar ao material em questão uma maior trabalhabilidade, quando de sua 

aplicação em assentamento e revestimento de paredes e tetos. Tal característica corrobora com a 

justificativa apresentada por construtores que atualmente fazem uso de tal material. Cabe salientar 

que a melhoria da trabalhabilidade é proveniente do excesso de finos e de torrões de argila, agentes 

deletérios, encontrados na “areia barrada”. 

A redução da densidade de massa encontrada na argamassa com “areia barrada” não pode ser 

classificada como favorável, haja visto que tal propriedade se comportou de maneira proporcional ao 

aumento do teor de ar incorporado na argamassa em questão. 

O aumento na absorção de água por capilaridade é outro fator desfavorável encontrado na 

argamassa de “areia barrada”, tal característica tende a ser proporcionada pela má distribuição 

granulométrica do agregado em questão. 

A diminuição nas propriedades mecânicas da argamassa com “areia barrada”, é proveniente 

da ação deletéria das substâncias nocivas encontradas em tal agregado, pois a diferença entre os 

resultados de resistência à compressão nas argamassas, conforme NBR 7211 (ABNT, 2005a), 

apresentou resultados superiores aos limites máximos estabelecidos na norma em questão. 

Por fim, é possível concluir que a utilização da “areia barrada” em substituição da areia natural 

lavada, durante a produção de compósitos cimentícios, se traduz como uma prática temerária da 

comunidade da construção civil, pois de acordo com os resultados obtidos, as substâncias nocivas 

encontradas no agregado, tem influência direta na redução de propriedades essenciais para 

argamassas e concretos. Dessa forma, este trabalho acende um alerta para negligência com o controle 

tecnológico, até mesmo nos materiais de construção mais básicos. Sendo assim, abre-se espaço para 

que comunidade acadêmica, intervenha em tal problemática, através de novas pesquisas, que venham 

a diagnosticar inconformidades em outros materiais de construção. 
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CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA E IDENTIFICAÇÃO DE SOLOS 
POTENCIALMENTE EXPANSIVOS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN 

MOURA, A. L. S.1; NOGUEIRA, K. S.2; BALBINO, L. A.3; GURGEL, J. G. B.4 e SANTOS, V. S.5
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Este trabalho objetiva caracterizar e identificar 
solos expansivos no município de Mossoró/RN. 
Para tanto, foram utilizados quatros critérios 
qualitativos, dois que consideram dados de 
granulometria e índices de consistência e dois 
que consideram o ensaio de adsorção do azul de 

metileno. Dos quatro métodos usados, apenas o 
de Skempton apresentou resultados divergentes, 
pois considera todos os solos analisados como 
não expansivos. Conclui-se que a região em 
estudo contém solos expansivos. 

ABSTRACT 

This work aims to characterize and identify 
expansive soils in the municipality of 
Mossoró/RN. For that, four qualitative methods 
were used, two that consider granulometry and 
consistency indexes data and two that consider 
the methylene blue adsorption test. Of the four 

methods used, only the Skempton's method 
presented divergent results, because it considers 
all soils analyzed as non-expansive. It is 
concluded that the region under study contains 
expansive soils.

1 INTRODUÇÃO 

Solos expansivos são assim chamados por apresentarem alteração de volume com a variação 
do teor de umidade, expandindo-se quando umedecidos e contraindo-se quando perdem água. 
Segundo Justino da Silva (2005), uma característica marcante desse tipo de solo é a presença de 
argilominerais com elevada superfície específica em sua constituição. Esses argilominerais são 
denominados ativos ou expansivos, e são responsáveis pelo comportamento expansivo dos solos. 

PALAVRAS-CHAVE:     Solos Expansivos, Superfície Específica, Azul de Metileno, Ensaios de 
Caracterização, Mossoró. 

KEYWORDS:     Expansive Soils, Specific Surface Area, Methylene Blue, Characterization Test, Mossoró. 
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Como exemplos desses argilominerais citam-se a montmorilonita, a vermiculita e a ilita, cujas 
superfícies específicas, segundo Souza et. al (1995), são da ordem de 700-800 m²/g, 300-500 m²/g e 
100-200 m²/g, respectivamente. Quanto maior a superfície específica dos argilominerais que
constituem o solo, maior o potencial de expansão.

Solos expansivos têm causado grandes prejuízos financeiros nas mais diversas obras de 
engenharia, principalmente quando se trata de estruturas leves. Nos Estados Unidos, por exemplo, os 
custos para reparar os danos em casas e edifícios provocados pelos solos expansivos são superiores 
aos custos oriundos de danos decorrentes de outros eventos naturais, como terremos e inundações.  

No município de Mossoró, a comunidade técnica local relata que os problemas recorrentes de 
trincas e fissuras em várias casas de conjuntos habitacionais da cidade podem ser oriundos do 
fenômeno da expansibilidade do solo. 

Grande parte dos problemas ocasionados pelos solos potencialmente expansivos ocorrem pela 
não identificação desse tipo de solo durante a fase de projeto (Gurgel e Santos Júnior, 2016). Desse 
modo, estudos que visem identificar a ocorrência de solos potencialmente expansivos têm grande 
importância, não somente pela questão técnica, mas também sob o ponto de vista econômico e social. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de identificar a ocorrência de solos 
potencialmente expansivos no município de Mossoró/RN. Para isso foram realizados estudos 
orientativos e qualitativos. Os primeiros visam orientar a coleta das amostras de solos. Já os segundos 
visam avaliar qualitativamente o potencial de expansão das amostras coletadas. 

Os estudos orientativos foram realizados por meio da análise do mapa pedológico do 
município de Mossoró, ao passo que qualitativos foram desenvolvidos mediante métodos que 
consideram os parâmetros de granulometria e limites de consistência e determinação da superfície 
específica pelo método de adsorção do azul de metileno. 

2 LOCALIZAÇÃO E DEDOLOGIA DA ÁREA EM ESTUDO 

A Figura 1a indica a localização, com indicação das coordenadas geográficas, dos pontos onde 
as amostras de solo do presente trabalho foram coletadas. Trata-se de uma área de clima tropical 
semiárido, onde predominam as seguintes estações: seca, de junho a janeiro e chuvosa, de fevereiro 
a maio (Beltrão et. al, 2005). 

Figura 1: a) Localização dos pontos de coleta das amostras; b) Mapa pedológico do município de Mossoró com 
indicação dos pontos de coleta das amostras de solo (Modificado de Embrapa Solos, 1971). 

a) b) 
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No que se refere à pedologia, a Figura 1b apresentada os tipos de solos encontrados no 
município de Mossoró, com a indicação dos pontos onde as amostras dos solos do presente estudo 
foram coletadas. Percebe-se a presença dos vertissolos e chernossolos, que, de acordo com LEPSCH 
(2011), são solos que contêm argilominerais expansivos, principalmente o primeiro tipo. Por esse 
motivo, o presente trabalho enfoca os estudos nesses solos. 

É importante destacar que não se pode inferir, por meio da simples análise do mapa da Figura 
1b, o tipo de solo das amostras coletadas. Em virtude da pequena escala do mapa, porções menores 
de área de determinados solos não podem ser devidamente ilustrados. Assim, o exame do mapa é 
apenas orientativo, pois ele mostra os tipos de solos existentes na região, mesmo que sem uma 
precisão adequada. Dessa maneira, inspeções de campo a fim de melhor identificar os tipos de solos 
são imprescindíveis. 

3 METODOLOGIA 

O Programa de Coleta de Amostras foi feito com base na análise do mapa pedológico de 
Mossoró e na revisão da Literatura, priorizando os tipos de solos com provável comportamento 
expansivo: vertissolo e chernossolo. A classificação pedológica das amostras de solo indicadas na 
Tabela 1 foi estimada por meio de consulta aos trabalhos indicados na referida tabela. Como já citado 
e explicado, tal classificação não necessariamente condiz com o que se visualiza no mapa da Figura 
1b. 

Tabela 1: Dados da coleta das amostras de solo. 

* As coordenadas são não exatas, uma vez que no trabalho em questão não consta a localização por coordenadas
geográficas. 

No momento da coleta, pequenas quantidades das amostras foram colocadas em sacos 
plásticos com fechamento hermético para posterior determinação do teor de umidade em laboratório 
pelo método da estufa. 

Em laboratório, as amostras foram submetidas aos procedimentos de preparação estabelecidos 
pela NBR – 6457 (ABNT, 2016). Tais procedimentos são: secagem ao ar livre, destorroamento com 
utilização de mão de gral e almofariz, e repartição para obtenção de uma amostra mais representativa. 
Os ensaios realizados foram: granulometria conjunta NBR – 7181 (ABNT, 2016), limite de liquidez 
NBR - 6459 (ABNT, 2016), limite de plasticidade NBR – 7180 (ABNT, 2016), massa específica dos 
sólidos (Nogueira, 1995) e adsorção de azul de metileno pelo método de Fabbri (1994). 

Para realização do ensaio do azul de metileno pelo método de Fabbri (1994), coloca-se 1g do 
solo passado na peneira de 200 em um béquer de 250ml, com posterior adição de 100 ml de água 

Amostra 
Classificação 
Pedológica Coordenadas Fonte 

Data da 
coleta 

A1 Chernossolo 
5°13'45.50'' S 

37°22'19.34'' W 
Embrapa 

Solos (2015) 
23.09.20

16 

A2 Vertissolo 
5°14'5.68'' S 

37°21'51,86'' W 
Santos (2013) 

23.09.20
16 

A3 Chernossolo 
*5°15'55.34'' S
*37°18'6.88'' W

MA (1971) 
23.09.20

16 

A4 Chernossolo/Vertissolo 
5°22'14.83'' S 

37°12'45.86'' W 
Preston et. al 

(2014) 
23.09.20

16 

A5 Vertissolo 
5°25'27.72'' S 

37°12'26,62'' W 
Embrapa 

Solos (2015) 
23.09.20

16 
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destilada. Em seguida, a mistura é homogeneizada com agitador magnético. Com o auxílio de uma 
bureta graduada, adiciona-se no béquer 1 ml de solução de azul de metileno com concentração de 
1g/L. 

Após um minuto, captura-se uma pequena quantidade da solução com conta-gotas e aplica-se 
uma gota em um papel filtro quantitativo com teor de cinzas igual a 0,00005g e maioria dos poros 
igual a 25µm. Com a difusão da gota no papel, aparece um círculo azulado com um núcleo escuro no 
centro da mancha, como mostra a Figura 2a. 

O procedimento é repetido acrescentando-se sempre mais 1 ml de solução até que surja uma 
áurea mais clara em torno do círculo e que persista por pelo menos 3 minutos, conforme ilustra a 
Figura 2b. Anota-se o volume de solução de azul de metileno adicionado para que essa condição seja 
atingida. 

Figura 2 Teste de mancha com Azul de metileno: a) sem áurea (teste negativo); b) com áurea (teste positivo). 

O valor de azul, quantidade de azul de metileno consumida por 1 g de amostra de solo integral, 
de acordo com Fabbri (1994), é calculada pela Expressão 1:  

)100/1.(100

. 200

w

PV
Va

+

= (1) 

Em que: 

Va = valor de azul, quantidade de azul de metileno consumida em mg por 1 grama de amostra 
de solo integral (10-3 g/g); 

V = volume de solução padrão de azul de metileno consumida (ml); 
P200 = percentagem do solo que passa na #200; 
W = teor de umidade do solo ensaiado (%) 

A superfície específica do solo é calculada pela Expressão 2, de Beaulieu (Burgos e Campos, 
2002). 

sM

VS
SE

.
=  (2) 

Em que: 

SE = superfície específica (m²/g); 
S = superfície recoberta por 1 ml de azul de metileno na concentração utilizada, neste caso, 

sendo igual a 2,446 m²/cm³; 
V = volume de solução padrão de azul de metileno consumida (ml); 
Ms = massa do solo seco (g). 

Para avaliação qualitativa do potencial de expansão das amostras de solos coletadas foram 
utilizados métodos que consideram dados de granulometria e de limites de consistência e métodos 
que consideram o ensaio de adsorção do azul de metileno. Com relação aos primeiros, foram 
utilizaram os métodos de Skempton e de Van Der Merwe. Já no tocante aos segundos, usaram-se os 
métodos de Fabbri (1994) e de Yukselen-Aksoy e Kaya (2010). 

a) b) 

Teste Negativo Teste Positivo 

Áurea 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 2 apresenta os resultados dos ensaios de granulometria conjunta, limite de liquidez, 
índice de plasticidade e massa especifica real, além da classificação geotécnica pelo Sistema 
Unificado de Classificação de Solos (SUCS). Com relação a este sistema, a Amostra A1 classifica-
se como ML-CL (Silte Argiloso de Baixa Compressibilidade), as Amostras A2 e A3 como CL (Argila 
de Baixa Compressibilidade e as demais como CH (Argila de Alta Compressibilidade). 

Tabela 2: Dados da coleta das amostras de solo. 

Amostra 
Pedregulho 

(%) 
Areia 
(%) 

Silte 
(%) 

Argila 
(%) δ

LL 
(%) 

IP 
(%) SUCS 

A1 19,90 12,29 55,75 12,06 2,683 24,00 7,00 ML-CL
A2 1,00 35,75 25,64 37,61 2,576 38,00 18,00 CL 
A3 17,83 32,24 16,25 33,68 2,734 41,00 19,00 CL 
A4 10,94 35,87 10,77 42,42 2,672 50,00 25,00 CH 
A5 4,07 21,91 29,78 44,24 2,770 50,00 31,00 CH 

A Carta de Casagrande (Figura 3) mostra que de todas as amostras apenas a A1 não se encontra 
acima da Linha A. Isso sugere que A1 tende a possuir menor potencial de expansão. A Carta de 
Skempton (apud Burgos e Campos, 2002), que visa classificar as argilas quanto à atividade, mostra 
que todas as amostras se encontram na zona de argilas inativas, como se verifica na Figura 4a. Ou 
seja, de acordo com esse critério, nenhuma das amostras ensaiadas apresenta comportamento 
expansivo. 

Figura 3: Carta de plasticidade de Casagrande. 

No que concerne ao critério de Van Der Merwe (apud Burgos e Campos, 2002), cujo gráfico 
é apresentado na Figura 4b, verifica-se que as Amostras A1 e A2 apresentam baixo potencial de 
expansão, a Amostra A3 médio, e as Amostras A4 e A5 alto potencial. Todavia, cabe registrar que a 
amostra A2 encontra-se na região limítrofe entre os potenciais médio e baixo, o que não tira a 
possibilidade, de acordo com o próprio critério, dessa amostra também apresentar comportamento 
expansivo. 

A Tabela 3 mostra os resultados dos ensaios de adsorção de azul de metileno pelo método de 
Fabbri (1994). Evidencia-se que os valores de superfície específica variam entre 65,25 e 411,63 m²/g, 
relevando que as amostras de solo analisadas provavelmente contêm argilominerais com 
comportamento expansivo. 

A classificação da atividade da fração argila, segundo o critério de Fabbri (1994), é feita por 
meio do gráfico da Figura 5, o qual relaciona o percentual das partículas com diâmetro inferior a 
0,005 mm com o valor de azul. Considerando o critério de Fabbri (1994), constata-se que a Amostra 
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A1 classifica-se como ativa e as demais como muito ativa, conforme se observa no gráfico 
apresentado na Figura 5. 

Figura 4: a) Carta de atividade das argilas de Skempton (apud Burgos e Campos, 2002); b) Método de Van Der 
Merwe (apud Burgos e Campos, 2002) para avaliação qualitativa do potencial de expansão de amostras de solo. 

Tabela 3: Resultados dos ensaios de adsorção de azul de metileno pelo método de Fabbri (1994). 

Amostr
a 

<0,005mm 
(%) 

V 
(ml) 

W 
(%) Va SE 

(m²/g) 

A1 27,74% 26 2,57 18,52 65,25 

A2 42,61% 71 4,25 50,48 181,09 

A3 37,75% 116 6,97 63,98 303,59 

A4 45,52% 154 9,25 94,81 411,63 

A5 53,63% 108 4,90 86,02 277,18 

Considerando-se agora o critério proposto por Yukselen-Aksoy e Kaya (2010), apresentado 
na Tabela 4, verifica-se que a Amostra 1 possui baixo potencial de expansão, a Amostra 2 potencial 
alto, a Amostra 3 muito alto, e as Amostras 4 e 5 extremamente alto. Assim, de acordo com tal critério, 
4 das 5 amostras apresentam potencial de expansão. 

Figura 5 Gráfico de Fabbri (1994). 

De forma geral, os métodos de Van Der Merwe, de Fabbri (1994) e de Yukselen-Aksoy e 
Kaya (2010) apresentam resultados semelhantes, por classificarem todos os solos, com exceção da 
amostra A1, como potencialmente expansivos. Com relação a Amostra 1, somente o critério de Fabbri 
(1994) a considerou com potencial expansivo. 

a) b) 
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Tabela 4: Proposta de classificação do potencial de expansão (Yukselen-Aksoy e Kaya, 2010). 

Superfície Específica 
(m²/g) 

Potencial de Expansão Amostras dos 
Presente Trabalho 

< 70 Baixo A1 

70 – 150 Médio - 

150 – 300 Alto A2 

300 – 400 Muito Alto A3 

>400 Extremamente Alto A4 e A5 

Já o critério de Skempton aponta que todas as amostras possuem argilas inativas, ou seja, sem 
potencial expansivo. Diante disso, entende-se que esse critério não é adequado para estimar o 
potencial de expansão das amostras da região estudada, uma vez que diverge dos demais critérios 
utilizados. 

Pode-se adotar como hipótese que todos os solos têm potencial de expansão, com exceção da 
Amostra A1. Todavia, essa hipótese deve ser confirmada em trabalhos futuros, através de métodos 
de ensaios que visem quantificar o potencial de expansão desses solos, como os ensaios oedométricos 
simples ou duplos, por exemplo. 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve por objetivo a obtenção da caracterização geotécnica e a identificação 
de solos potencialmente expansivos no município de Mossoró/RN, utilizando critérios de caráter 
qualitativo. Foram usados métodos que consideram os dados de granulometria e de índices de 
consistência (Skempton e Van Der Merwe) e que consideram a adsorção do azul de metileno (Fabbri 
(1994) e Yukselen-Aksoy e Kaya (2010)). 

Os critérios de Van Der Merwe, de Fabbri (1994) e de Yukselen-Aksoy e Kaya (2010) indicam 
que 4 das 5 amostras estudadas apresentam potencial de expansão. Desses três critérios, só o de Fabbri 
(1994) que considera a outra amostra (A1) com comportamento expansivo. Já o método de Skempton 
estima que todas as amostras analisadas não apresentam potencial expansivo, o que releva que esse 
critério não é adequado para identificar esse tipo de solo na região em estudo. 

Os resultados demonstram, de forma qualitativa, que a região em estudo contém solos 
potencialmente expansivos. Assim, faz-se necessário que outros estudos sejam realizados no local, 
de modo que o comportamento expansivo desses solos seja melhor estimado. Isso permitirá que os 
projetos das edificações da região sejam elaborados considerando os efeitos desse tipo de solo, 
evitando assim o surgimento de manifestações patológicas como trincas e fissuras. 
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MODELAGEM BIM 4D: POTENCIALIDADES E VANTAGENS SOBRE O 
PLANEJAMENTO DE OBRAS TRADICIONAL 

COSTA, T. G.1; DIAS, E. C. B.2; LIRA, E. E. F. da S. 3; SILVA, J. A. A. da4 e GIESTA, J. P. 5 

1,2,3,4 e 5 
IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O planejamento de obras reduz erros de 

interpretação e minimiza retrabalhos e custos. O 

BIM 4D adiciona o tempo ao modelo 3D e 

melhora a visualização do cronograma físico da 

obra, porém é um tema pouco abordado. Esse 

projeto busca identificar as potencialidades do 

uso de softwares BIM no planejamento a partir 

de análise comparativa com o método 

tradicional. Para tal, serão realizados revisão 

teórica sobre o tema, capacitação em 

planejamento de obras, em softwares BIM de 

modelagem e de planejamento. É esperado que 

se identifique que o uso do BIM 4D oferece 

mais qualidade e menor custo.  

ABSTRACT 

The planning of works reduces errors of 

interpretation and minimizes rework and costs. 

The BIM 4D adds time to the 3D model and 

improves the visualization of the physical 

schedule of the work, however it is a subject 

little addressed. This project seeks to identify 

the potentialities of the use of BIM software in 

planning based on comparative analysis with the 

traditional method. To this end, it will be done 

theoretical review on the subject, training in 

planning works, in modeling and planning BIM 

softwares. It is expected to identify that the use 

of BIM 4D offers more quality and lower cost. 

1 INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil representa um grande potencial quando se trata de número de 

empregos, no entanto, em termos de processos construtivos, inovação e tecnologia, ela se encontra 

bem atrasada quando comparada com outras indústrias, como a automobilística e a aeronáutica. As 

obras, principalmente as voltadas às edificações, pouco exploram a utilização de pré-moldados e 

tecnologias secas, como Steel Frame. Na maioria, os processos construtivos são os mesmos ao 

PALAVRAS-CHAVE: BIM 4D, planejamento de obras, planejamento 4D, softwares BIM. 

KEYWORDS: BIM 4D, Building Information Modeling, planning works, 4D planning. 
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longo dos anos, apresentando altos índices de retrabalho e de desperdícios de materiais, tempo e 

mão de obra, além de baixa qualidade dos serviços executados. 

Nos últimos anos, o segmento AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) vem tentando 

modificar este quadro, investindo em inovações tecnológicas, normatizações dos serviços e 

padronização dos materiais, com o objetivo de melhorar seu desempenho e, assim, diminuir os 

índices de desperdício, na busca de obras construídas conforme os custos planejados. Outra meta 

que tem feito parte da agenda dos construtores é a entrega das obras dentro dos prazos de execução 

previstos, ou seja, o atendimento ao cronograma físico da obra.  

A obra não pode mais ser “tocada” de forma intuitiva, baseada nos conhecimentos de uma 

única pessoa, seja o mestre ou o engenheiro de obra, ignorando os desvios que implicam em 

retrabalho. Nesse contexto, o planejamento e o controle da obra surgem como estratégia essencial 

para a mudança do cenário, garantindo o cumprimento do prazo de execução da obra, facilitando a 

compreensão das etapas da construção, das precedências entre as atividades e a duração de cada 

uma delas. A aplicação de um planejamento adequado resulta em respostas para as seguintes 

perguntas: O que será feito? Quais os métodos de execução? Quem realizará e com quais recursos? 

Quando cada atividade será executada? (LAUFER e TUCKER, 1987). 

As principais técnicas de planejamento utilizam cronogramas, diagramas de rede e linhas de 

balanço, sendo o cronograma sob a forma de gráfico de Gantt o mais utilizado. No entanto, o 

cronograma da obra não fornece visualização espacial da construção ao longo de sua execução, 

apresentando algumas limitações, principalmente de compreensão e interpretação, não sendo rara a 

ocorrência de erros de precedência de atividades na sua elaboração. 

Nesse contexto surge o Building Information Modeling (BIM), trazendo uma nova 

perspectiva e possibilidades de gestão, quando seu conceito altera a forma de desenvolver projetos, 

análises e documentação técnica, além de agregar informações durante todas as fases do ciclo de 

vida de uma construção – da viabilidade à demolição (EASTMAN et al., 2011). Para Eduardo 

Toledo, da Poli-USP, com o BIM ganha-se muito em velocidade, não só no projeto, mas também na 

obra, erra-se menos e a execução é mais rápida (ROCHA, 2011). 

Segundo o Building Information Modeling Project Execution Planning Guide (2011), 

existem vinte e cinco usos do BIM, incluindo Planejamento (Modelagem 4D). A modelagem 4D se 

caracteriza como uma poderosa ferramenta, que permite a visualização e a simulação, oferecendo 

uma melhor compreensão das etapas construtivas da obra e um maior acompanhamento e controle 

da obra. Modelos 4D conectam intimamente aspectos espaciais e temporais do projeto, melhorando 

a confiabilidade dos cronogramas e minimizando problemas de comunicação (HARTMANN; 

GAO; FISCHER, 2008). 

A modelagem BIM 4D adiciona a dimensão tempo aos modelos 3D (Figura 1), permitindo 

que as tarefas que compõe o cronograma físico da obra sejam associadas às partes (componentes) 

do modelo 3D. Dessa forma, é possível visualizar a sequência executiva em 3D, facilitando a 

compreensão da obra. 

A partir dos modelos 4D é possível extrair vídeos, em diferentes velocidades, durações e 

vistas. Segundo Eastman et al. (2011), aplicativos 4D são programas desenvolvidos 

especificamente visando à criação e à visualização desses modelos através de animações 4D, estas 

últimas na forma de filmes ou simulações virtuais do cronograma. Com a apresentação destes 

vídeos, é possível identificar erros de sequenciamento das atividades, bem como melhorar a 

comunicação entre os integrantes da equipe executora e também entre estes e o proprietário da obra.  

Prints do modelo 4D em datas específicas, indicando o avanço esperado da obra podem ser 

encaminhados ao mestre da obra, para uma melhor compreensão do cronograma planejado, 

buscando a execução dos serviços nos prazos previstos. 
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Figura 1 – BIM 3D e 4D 

Fonte: Elaboração própria 

No entanto, apesar de estudos e pesquisas sobre modelagem 3D e BIM já terem se tornado 

uma constante na academia, a modelagem BIM 4D trata-se de uma metodologia nova, com um 

processo de implantação recente, o que ainda requer estudos e pesquisas voltadas a utilização dessa 

modelagem que avaliem suas reais potencialidades e vantagens frente ao método tradicional de 

planejamento de obras. O estudo de todas estas possibilidades na modelagem 4D e a comparação 

deste método com o método tradicional indicam a importância de pesquisas na temática. 

Neste contexto, o projeto de pesquisa tem como objetivo principal avaliar as estratégias para 

representação e análise do planejamento e controle de obras utilizando modelos BIM 4D a partir de 

análise comparativa entre BIM 4D e método de planejamento tradicional, através da aplicação dos 

dois métodos em um estudo de caso. O projeto apresenta como objetivos específicos a capacitação 

teórica dos discentes em metodologia científica, BIM e planejamento de obra, a capacitação em 

softwares BIM para modelagem e para planejamento, a análise das potencialidades da utilização de 

ferramentas BIM para planejamento e a disseminação dessas informações em eventos científicos. 

É esperado que a análise da comparação entre as duas metodologias de planejamento 

demonstre as vantagens da utilização dos softwares BIM sobre o método tradicional, mostrando 

maior confiabilidade e precisão, gerando assim menos erros e, consequentemente, menor custo com 

materiais e mão de obra e redução de tempo de execução no canteiro. Prevê-se uma dificuldade com 

relação à obtenção de informações através da revisão bibliográfica no referente às ferramentas de 

planejamento por meio do BIM, justamente por causa do caráter incipiente do tema e da escassa 

produção brasileira sobre ele. 

Sendo assim, o projeto de pesquisa apresenta significativa importância não só para os 

profissionais e pesquisadores da área AEC, ainda pequenos grupos mais concentrados no sul e 

sudeste brasileiro, que terão acesso à contribuição teórica e prática resultante do projeto, mas 

também para a formação técnica dos discentes, que receberão uma capacitação nas esferas científica 

e profissional. 

2 METODOLOGIA 

O trabalho de pesquisa foi dividido em nove fases, as quais estão representadas na Figura 2 e 

detalhadas em seguida. 
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Figura 2 – Fluxograma das etapas do projeto 

Fonte: Elaboração própria 

2.1 INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA 

A Fase 1 do trabalho foi um minicurso de Introdução à Metodologia Científica que 

objetivou apresentar aos discentes as principais noções de métodos de pesquisa, produção de artigos 

e padronização da estrutura do trabalho científico. Ela se realizou em 4 etapas, a saber: Critérios de 

Pesquisa, Elaboração de Pesquisa, Elaboração de Artigos e Padronização de Artigos. 

A primeira etapa consistiu em aulas onde se discutiu sobre, entre outros, bases de dados, 

termos de busca, strings e indicadores e na consolidação dos conhecimentos acerca do estudado 

através de, inicialmente, simulações de busca de material bibliográfico e, posteriormente, de 

exercícios práticos de consulta a duas bases de dados, a Repositórios Científicos de Acesso Aberto 

de Portugal (RCAAP) e a Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e da elaboração e definição 

da metodologia a ser aplicada na revisão teórica, ou seja, definição dos termos de busca, da string 

de busca e dos indicadores. 

A partir dessa definição, a segunda etapa constituiu-se na busca de trabalhos nas bases de 

dados já citadas, RCAAP e SciELO, no armazenamento dos mesmos e na apresentação de dados a 

serem utilizados na revisão teórica. Foram obtidos e armazenados, em média, 30 arquivos de cada 

base de dados pela utilização de quatro termos de busca, “BIM + coordenação”, “BIM + 

planejamento”, “BIM 4D” e “Modelagem + BIM 4D”. 

A terceira fase compreendeu a análise crítica de artigos científicos coletados na fase 

anterior. A análise realizada foi baseada na adaptação da metodologia de Melo (2017) ensinada aos 

discentes nas aulas do minicurso e trabalhada por meio de anteriores atividades de análises de 

artigos. 

A última fase se iniciou com aulas do minicurso voltadas às principais normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e se tratará da análise dos artigos científicos 

com relação às normas da ABNT. 
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2.2 REVISÃO TEÓRICA SOBRE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 

A Fase 2 tem como objetivo final a seleção de conteúdo de caráter relevante para o 

desenvolvimento da revisão teórica sobre BIM, tendo iniciado com a busca e armazenamento de 

artigos científicos e trabalhos acadêmicos selecionados por critérios de inclusão, que consistia na 

utilização de mais de uma palavra no termo de busca, sendo uma delas “BIM” e a outra variável, 

para direcionar para a temática central. Na sequência, analisou-se todo o conteúdo armazenado, 

utilizando o critério de exclusão, referente à desconsideração de projetos repetidos. 

Para a RCAAP, os indicadores utilizados foram autor(es), ano, tipo de literatura, termos e 

internacional/nacional, sendo obtidos 31 documentos classificados conforme o Gráfico 1 e, após a 

aplicação do critério de exclusão, tornaram-se 21. Na base de dados SciELO, os indicadores foram 

coleções (a nacionalidade dos trabalhos), periódico, idioma, ano de publicação, áreas temáticas e 

tipo de literatura (artigo ou todos os tipos de documentos). Nessa base foram encontrados 11 

documentos conforme o Gráfico 2, e, devido a repetição de alguns deles, sobraram 6. 

Gráfico 1 – Arquivos armazenados da base de dados 

RCAAP 

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 2 – Arquivos armazenados da base de dados 

SciELO 

Fonte: Elaboração própria 

Finalmente, será efetuado o critério de exclusão no total de 27 artigos e trabalhos 

acadêmicos selecionados nas duas bases de dados. Os documentos resultantes, então, serão 

analisados para a seleção dos que efetivamente participarão da revisão teórica. 

2.3 INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO DA OBRA 

Na terceira fase será oferecido um minicurso de Planejamento da Obra objetivando a 

aprendizagem, por parte dos discentes, dos conhecimentos necessários para as próximas fases da 

pesquisa, referentes à estudos empíricos com utilização de cronogramas de obra. O minicurso 

pretende orientar sobre as noções de EAP (Estrutura Analítica do Projeto), definição das etapas de 

uma obra, critérios de duração de atividades, produtividade dos operários, definição de precedências 

e elaboração de cronograma físico. 

2.4 TREINAMENTO EM SOFTWARE BIM PARA MODELAGEM 3D 

A Fase 4 se caracterizou em um treinamento dos discentes em softwares BIM para 

modelagem 3D nos níveis básico e intermediário. A capacitação em nível básico já foi realizada e 

teve como foco a modelagem 3D de edificações residenciais unifamiliares, contando com diversas 

atividades de fixação de conhecimentos adquiridos durante as aulas. A capacitação no nível 
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intermediário ainda vai ocorrer e pretende desenvolver as habilidades dos alunos no detalhamento 

da modelagem 3D, visando um grau de detalhamento do projeto maior para facilitar o planejamento 

no software BIM 4D. O nível de detalhamento do modelo 3D é diretamente afetado pela decisão do 

grau de desenvolvimento do modelo 4D desejado (BIOTTO; FORMOSO; ISATTO, 2015). 

A qualidade do planejamento com a utilização de softwares BIM depende do grau de 

detalhamento da modelagem do modelo 3D. Segundo Eastman et al. (2011), o conhecimento do 

nível de detalhe necessário para produzir um cronograma conectado preciso é essencial para obter 

todos os benefícios associados a ferramenta de planejamento e avaliou-se que quando essa é usada 

apropriadamente, os benefícios associados aos custos e tempo têm excedido em muito os custos 

iniciais de implementação. 

2.5 TREINAMENTO EM SOFTWARE BIM DE PLANEJAMENTO 

A Fase 5 constitui-se em um treinamento em software BIM de planejamento e intenciona 

capacitar os discentes no uso das ferramentas disponíveis no software, com ênfase naquelas 

voltadas a visualização 4D, simulações com extração de vídeos do modelo 4D, com variadas 

velocidades, durações e vistas, e monitoramento do avanço físico da obra através da simulação dos 

cronogramas planejado e realizado, com diferenciação de cores e legenda, representando os estados 

das atividades – adiantadas, dentro do previsto e atrasadas -, e exibição em tela dividida com datas 

específicas. Espera-se a produção tanto de uma apostila resumida sobre o software com foco na 

visualização 4D quanto de simulações com extração de vídeos do modelo 4D e de simulações dos 

cronogramas planejado e realizado. 

2.6 APLICAÇÃO DE SOFTWARE BIM EM PLANEJAMENTO DE OBRA 

A Fase 6 corresponde à um estudo de caso com aplicação de software BIM no planejamento 

de uma obra selecionada para avaliação desse planejamento e tem por finalidade a elaboração de 

um relatório ilustrado, com registro das potencialidades e limitações do método. Nessa etapa será 

necessária a identificação das atividades que deverão ser representadas e o nível de detalhamento 

requerido para a vinculação do cronograma com os projetos BIM 3D, por isso a necessidade do 

treinamento no software de modelagem incluir nível intermediário. 

2.7 PLANEJAMENTO DE OBRA PELO MÉTODO TRADICIONAL 

Já a Fase 7 é o desenvolvimento de um estudo de caso para análise do planejamento pelo 

método tradicional, atualmente disseminado, e também objetiva a elaboração de um relatório 

ilustrado, com registro das potencialidades e limitações do método. 

2.8 ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS UTILIZADOS 

A Fase 8 consiste na análise comparativa entre os dois métodos de planejamento de obras 

aplicados no estudo de caso, o que utiliza o BIM 4D e o tradicional, identificando as principais 

semelhanças e diferenças entre eles, os pontos positivos e negativos de cada um, além de constatar 

aquele mais assertivo, que oferece maior confiabilidade e menores custo e desperdício. 

2.9 DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

A última fase da pesquisa se refere à divulgação dos resultados encontrados, através da 

produção de artigos e de banners e da participação em eventos científicos, para a disseminação dos 

conhecimentos teóricos e práticos obtidos por meio da pesquisa. 
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Está sendo adotada essa metodologia com a intenção de, inicialmente, fornecer aos discentes 

a base necessária para o desenvolvimento do projeto, por meio da capacitação em metodologia 

científica, em Building Information Modeling, em planejamento de obra, em softwares BIM de 

modelagem 3D e em softwares BIM de planejamento, ou BIM 4D, para efetivar, em seguida, a 

execução dos estudos de caso e da análise comparativa de maneira eficiente, de modo a se obter 

resultados mais confiáveis, além de corroborar com a formação profissional desses alunos. 

3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os dados coletados e o conhecimento adquirido admitem que, apesar de a modelagem 3D ter 

sido amplamente debatida em trabalhos, a modelagem 4D ainda se encontra pouco abordada, o que 

torna necessário o maior desenvolvimento de pesquisas na área e, sobretudo, o compartilhamento 

dos resultados obtidos. 

Durante a pesquisa os discentes vêm recebendo treinamentos diversos e vivenciando não só 

o universo científico, mas também o campo da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), de

forma a desenvolverem habilidades e valores relacionados à área de pesquisa.

Baseado na revisão bibliográfica acerca do planejamento com a utilização do BIM, é 

esperado que sejam encontradas muitas potencialidades no método em análise e que se configure 

que, mesmo com uma implantação difícil e trabalhosa, a metodologia de uso de softwares BIM para 

o planejamento oferece maior confiabilidade de informações e redução de tempo e custos da obra,

como mostra o Quadro 1. A pesquisa realizada por Brito e Ferreira (2015) indicou que a adoção da

modelagem BIM 4D ao planejamento e controle de obras possui potencial estratégico para

combater as dificuldades do gerenciamento baseado no uso não integrado e isolado das técnicas

tradicionais.

Quadro 1 – Diferenças entre o método de planejamento tradicional e o planejamento com uso do BIM 

Método 

Caracterização 

Quando o erro é 

descoberto? 

Quando o erro é 

resolvido? 

Há desperdício de 

tempo? 

Há aumento de 

custos? 

Tradicional 
Na fase de 

construção da obra 

Na fase de 

construção da obra 
Sim, muito 

Sim, em material e 

em mão de obra 

Com 

utilização do 

BIM 

Na fase de 

concepção da obra 

Na fase de 

concepção da obra 

Não, o tempo de 

correção é irrelevante 

no total da obra 

Não 

Fonte: Elaboração própria 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho tem como contribuição central à área AEC a comparação exemplificada entre 

o planejamento do BIM 4D e o planejamento tradicional e a identificação do método mais

produtivo entre os dois.

Porém ele se limita tanto na revisão bibliográfica nacional e portuguesa quanto na utilização 

e análise de softwares BIM específicos. Desse modo, seriam interessantes pesquisas futuras que 

promovessem estudos de caso com outros softwares BIM para verificar se as potencialidades e as 
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dificuldades permanecem semelhantes e quais são as principais diferenças entre as ferramentas dos 

softwares estudados. 

O Building Information Modeling está sendo discutido cada vez mais no Brasil e o processo 

que engloba o BIM 4D, ou o planejamento da obra através de softwares BIM voltados para tal, vêm 

sendo foco de pesquisa por todo o mundo. Sendo assim, muitas descobertas e contribuições sobre o 

tema são feitas em pouco tempo e as informações anteriores se tornam ultrapassadas, abrindo 

espaço para novos trabalhos e estudos de caso, melhores e mais detalhados. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO
Pesquisas sobre o reaproveitamento de resíduos 

são cada vez mais necessárias na busca pela 

sustentabilidade. Só em 2016, o Brasil gerou 424 

mil toneladas de cinzas da casca do arroz. 

Sabendo-se que tal resíduo gera impacto 

ambiental, porém, possui atividade pozolânica, o 

presente trabalho visa estudar o comportamento 

de argamassas com utilização da Pozolana da 

Casca do Arroz (PCA). Para tanto, foram 

realizados ensaios normatizados em traços com 

frações de PCA em substituição ao cimento. A 

substituição apresentou resultados satisfatórios, 

como redução no consumo de cimento.

ABSTRACT
Research on the reuse of waste is increasingly 

necessary in the quest for sustainability. Only in 

2016, Brazil generated 424 thousand tons of ash 

from the rice husk. Since this residue generates 

an environmental impact, however, it has 

pozzolanic activity, the present work aims to 

study the behavior of mortars with the use of Rice 

husk pozzolana (RHP). For this, standardized 

tests were performed in traces with fractions of 

RHP replacing the cement. The substitution 

presented satisfactory results, such as reduction 

in cement consumption.

1 INTRODUÇÃO 

A busca por soluções sustentáveis nunca se fez tão necessária mediante à produção frenética 

de resíduos em praticamente todas as indústrias produtoras e transformadoras, e encontrar destinação 

adequada para esses resíduos contribui para a preservação ambiental. Nesse contexto, as cascas de 

arroz, também chamadas de palhas de arroz, são um problema real em relação ao seu descarte. 

Normalmente, esse resíduo é desenvencilhado diretamente no meio ambiente, despejado ou queimado 

em pilhas sobre os campos abertos, resultando em grave poluição ambiental (LE e LUDWIG, 2016). 

Desta forma, no Brasil, em 2016 foram produzidos, segundo o IBGE, 10,6 milhões de 

toneladas de arroz em casca. Todavia, cada tonelada de arroz produz cerca de 200kg de casca, e após 

sua combustão, temos 40kg de cinza, também denominada pozolana da casca de arroz (MEHTA & 

MONTEIRO, 2014). Assim, temos como resultado, somente no Brasil, em 2016, 424 mil toneladas 

de cinza de casca de arroz (IBGE, 2017).  

PALAVRAS-CHAVE: Argamassas sustentáveis, Substituição do cimento, Pozolana da casca do arroz. 

KEYWORDS: Sustainable mortars, Cement substitution, Rice husk pozzolana 
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A pozolana da casca de arroz (PCA) é um material que possui atividade pozolânica, ou seja, 

é um material silicoso ou silicoaluminoso que, por si só, possui pouca ou nenhuma atividade 

aglomerante, mas que, quando finamente dividido e em presença de água, reage com o hidróxido de 

cálcio à temperatura ambiente para formar compostos com propriedades ligantes (MEHTA & 

MONTEIRO, 2014). Tal característica proporciona aumento do desempenho mecânico e 

impermeabilidade do concreto, de sua resistência à fissuração térmica devido ao baixo calor de 

hidratação e, consequentemente, sua durabilidade, portanto, ela pode ser adicionada aos compósitos 

a fim de reduzir o consumo de cimento destes, tornando-se uma solução econômica, uma vez que o 

cimento é o componente mais caro do concreto (FONSECA, 2016). 

A adição de cal hidratada, mesmo que em pequenas proporções promove às argamassas de 

cimento Portland aumentos significativos tanto na extensão das pontes de aderência quanto no valor 

da resistência ao arrancamento deste material, quando aplicado em revestimentos. (CARAZEK, 

2010). A adição conjunta de cal hidratada com a cinza da casca do arroz, se traduz como uma atitude 

acertada, pois conforme exposto por Fonseca (2016) o aumento da quantidade de hidróxido de cálcio 

nos compósitos cimentícios, aliados a presença de materiais pozolânicos em meio aquoso, aumentam 

o consumo do hidróxido de cálcio e a produção de compostos hidráulicos.

A argamassa é uma mistura homogênea de agregado (s) miúdo (s), aglomerante (s) inorgânico 

(s) e água, contendo ou não aditivos, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo ser

dosada em obra ou em instalação própria (ABNT NBR 13281, 2005a). Desta forma, de acordo com

Carasek (2010), as argamassas são classificadas de acordo com sua função na construção, como

construção de alvenarias, revestimentos de paredes e tetos, revestimento de piso, argamassa colante

para revestimento cerâmico e recuperação de estruturas.

Para a análise de sua qualidade, ainda segundo Carasek (2010), algumas propriedades devem 

ser observadas. São elas: consistência (ABNT NBR 13276, 2016), coesão, exsudação, densidade de 

massa (ABNT NBR 13278, 2005b), adesão inicial, retração e aderência. A NBR 13281 

(ABNT,2005a) ainda prevê ensaios de absorção por capilaridade (ABNT NBR 15259, 2005c). 

A partir do exposto, tem-se como objetivo o desenvolvimento de argamassas de assentamento 

para construção de alvenarias, com e sem pozolana da casca do arroz, em substituição parcial do 

cimento, e consequente submissão dessas argamassas à metodologia experimental determinada, de 

modo a avaliar suas propriedades a partir de parâmetros reológicos, bem como aspectos do estado 

endurecido, identificando o potencial técnico de utilização do resíduo PCA em argamassas. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Materiais 

As argamassas foram produzidas com cimento Portland CP IV ARI (Cim); Pozolana da Casca 

do Arroz (PCA), produzida em Alegrete/RS; Cal hidratada do tipo CH-I; agregado miúdo com 

dimensão máxima de 1,18 mm e água potável fornecida pela rede pública de abastecimento local. Na 

escolha do cimento optou-se por um cimento puro, sem adições, eliminando possíveis interferências 

nas análises de pozolanicidade das amostras em virtude da utilização de PCA nas misturas. 

2.2. Composições e moldagem 

A fim de alcançar os objetivos propostos neste trabalho foram desenvolvidas três etapas 

experimentais. A primeira envolveu a seleção e caracterização dos materiais constituintes das 

misturas, a segunda, a elaboração da proporção dos materiais para composição das argamassas e, por 

fim, a produção do traço de referência, sem adição de PCA, e dos outros três traços com diferentes 

proporções de PCA em substituição do cimento. 
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A metodologia utilizada para a produção do traço padrão baseou-se na proporção geralmente 

utilizada em argamassas, com uma relação aglomerante/areia igual ou próxima a 1:3, em volume 

(CARASEK, 2010). O traço padrão adotado, em proporção de volume, foi de 1:1:6 (cimento: cal: 

areia), para os demais traços, após a transformação do traço padrão para unidade de massa, seguiu-se 

o traço padrão substituindo o percentual de cimento por PCA em 10%, 15% e 20%.

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os traços produzidos, ressaltando a visível redução do 

consumo de cimento pela substituição do mesmo pela PCA, mantendo-se constantes os percentuais 

de cal e agregado miúdo. A quantidade de água para cada traço foi determinada a partir do ensaio de 

Flow Table, identificando a quantidade de água que atendesse ao critério recomendado pela norma 

NBR 13276 (ABNT, 2005d) de Índice de Consistência de 260 ± 5 mm. 

Tabela 1 – Descrição das composições de partida, em unidade de massa. 
COMPOSIÇÕES CIM PCA CAL AREIA 

PADRÃO S/ADIÇÃO 1,00 0,00 

0,48 9 
10% PCA¹ 0,90 0,10 

15% PCA 0,85 0,15 

20% PCA 0,80 0,20 

Fonte: Autoria Própria     1 - PCA = Pozolana da Casca do Arroz; 

Tabela 2 – Descrição dos traços e respectivos quantitativos de materiais utilizados. 

Materiais 

Traço padrão Traços com Pozolana da Casca do Arroz 
0% PCA 10% PCA 15% PCA 20% PCA 

TUM¹ 
Cons. De 
cimento 
(Kg/m³) 

TUM 
Cons. De 
cimento 
(Kg/m³) 

TUM 
Cons. De 
cimento 
(Kg/m³) 

TUM 
Cons. De 
cimento 
(Kg/m³) 

CIM 1,00 

242,35 

1,00 

170,99 

1,00 

162,89 

1,00 

158,10 

PCA 0,00 0,11 0,18 0,25 

CAL 0,48 0,53 0,57 0,60 

AREIA 9,00 10,00 10,6 11,3 

ÁGUA/AGLOM.² 1,36 1,43 1,45 1,33 

Fonte: Autoria Própria 1 - TUM = Traço Unitário em Massa; 2 - AGLOM. (Aglomerante) = CIM+PCA+CAL 

Atendendo o pressuposto do item 5.2.2.2 da NBR 13276 (ABNT, 2005d), as argamassas a 

base de cimento e cal hidratada, devem passar pelo processo de maturação da cal, que consiste em, 

misturar previamente a cal com a areia e um pouco de água, depois colocar em uma embalagem 

hermética e deixar por um período de 16h a 24h, esse processo é necessário para melhor 

homogeneização e rendimento. Todos os traços foram submetidos aos ensaios no estado fresco e 

foram moldados os corpos de prova (CPs) prismáticos, por fim, nas idades pré-estabelecidas, após 

cura ao ar livre sob temperatura ambiente, os CPs foram submetidos aos ensaios no estado endurecido. 

2.3. Ensaios realizados nas argamassas 

A fim de avaliar o comportamento reológico das argamassas, bem como seu comportamento 

mecânico, os traços produzidos foram submetidos à ensaios nos estados fresco e endurecido, 

conforme detalhado na Quadro 1. 

Quadro 1 – Ensaios realizados para análise das argamassas produzidas. 
Ensaios Norma Idade dos CP’s 

Estado fresco 

Índice de Consistência NBR 13276:2005d - 

Teor de ar incorporado NBR 13278:2005b - 

Densidade de massa NBR 13278:2005b - 

Perda de água nas primeiras 48h Não normatizado 0h e 48h 
Estado 

endurecido Coeficiente de capilaridade NBR 15259:2005c 14 dias 

Fonte: Autoria Própria 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Caracterização dos materiais de partida 

A partir da seleção e aquisição dos materiais em quantidades suficientes e necessárias para a 

realização de todo o estudo, os mesmos foram então caracterizados. Para tanto foram realizados 

ensaios de caracterização física para o cimento, a PCA, a cal hidratada e o agregado. 

3.1.1 Cimento 

O cimento CP-V ARI apresentou massa unitária no estado solto igual a 1,04 g/cm³ e massa 

específica da ordem de 2,964 g/cm³ conforme NBR NM 23 (ABNT, 2001), tais propriedades físicas 

são necessárias para cálculos de adequação da dosagem em diferentes unidades. 

3.1.2 Pozolana da Casca do Arroz – PCA 

A Pozolana da Casca do Arroz (PCA) apresentou massa específica da ordem de 2,10 g/cm³ e 

massa unitária no estado solto igual a 0,49 g/cm³, tais propriedades físicas são necessárias para 

cálculos de adequação da dosagem em diferentes unidades. 

3.1.3 Cal 

A escolha da cal seguiu critérios visuais, como textura fina e cor branca. Na embalagem o 

material em questão estava classificada como do tipo CH-I, foram realizados ensaios de modo a 

comprovar tal informação, de onde obteve-se caracterização e qualificação com base nos padrões 

estabelecidos pela NBR 7175 (ABNT, 2003a), confirmando a classificação CH-I prevista na 

embalagem. As características da cal utilizada são apresentadas na tabela 3. 

Tabela 3: propriedades físicas das cales 
Determinação Unid. Cal Limites NBR 7175 (CH-I) 
Massa unitária g/cm3 0,50 -------- 

Massa específica g/cm3 2,31 -------- 

Finura f30 % 0,0 ≤0,5% 
Finura f200 % 1,2 ≤10% 

Retenção (150min) % 93,44 ≥75% 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.4 Areia quartzosa natural 

A areia utilizada foi extraída da região metropolitana de Natal, conhecida comercialmente 

como areia fina para argamassa, sendo utilizada a fração de areia que passou pela peneira de abertura 

4,75 mm. A areia apresentou massa específica da ordem de 2,63 g/cm³ e massa unitária no estado 

solto igual a 1,56 g/cm³ de acordo com a norma NBR NM 52:2009. 

Após a realização dos ensaios de massa unitária e massa específica, realizou-se a determinação 

da composição granulométrica de acordo com a NBR NM 248 (ABNT, 2003b), a partir da realização 

do ensaio, foi possível encontrar o diâmetro máximo característico igual a 1,18 mm, e módulo de 

finura que foi o equivalente a 1,48, a partir destas informações, a areia é classificada como areia fina. 

3.2. Propriedades no estado fresco 

3.2.1 Consumo de cimento 

A partir dos traços analisados, foi calculado o consumo de cimento médio, em kg/m³, para 

cada tipo de composição das argamassas avaliadas. É possível notar, na figura 1, a diminuição do 

consumo médio de cimento quando de sua substituição pela PCA, o que corrobora com o já citado 

autor Fonseca (2016), onde ele cita que, do ponto de vista econômico e ambiental, a pozolana da 

casca do arroz deve ser utilizada como material alternativo para reduzir consumos de cimento em 

compósitos cimentícios.  
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Figura 1: Gráfico de barras, comparativo das argamassas, referente ao consumo de cimento de kg/m³.

Fonte: Autoria Própria 

3.2.2 Avaliação do índice de consistência 

De forma a padronizar a quantidade ideal de água nas argamassas, foi realizado o ensaio de 

índice de consistência que obedece ao pressuposto da norma NBR 13276, que direciona padronizar o 

índice ideal de consistência no caso de falta de informação sobre a quantidade de água na mistura da 

argamassa. Recomenda-se adotar a água necessária para obtenção de um índice de consistência de 

(260 ± 5) mm. Essa consistência pode ser analisada na Figura 2, onde mostra que todas as amostras 

estão dentro do parâmetro recomendado pela referida norma. 

Figura 2: Gráfico de barras, comparativo das argamassas analisadas, resultante do ensaio do índice de consistência.

Fonte: Autoria Própria 

3.2.3 Densidade de massa no estado fresco 

Os resultados obtidos com o ensaio de densidade de massa no estado fresco, mostrados na 

Figura 3, indicam que houve uma variação na densidade das argamassas. Percebe-se que com a 

substituição de cimento por PCA, a densidade de massa vai aumentando, caracterizando-as como 

argamassas mais coesas e densas do que a argamassa de referência.  

Figura 3: Gráfico de barras, comparativo das argamassas, resultante da Densidade de massa no estado fresco. 

Fonte: Autoria Própria 
Fazendo uma análise comparativa entre a densidade de massa no estado fresco (Figura 3) e 

teor de ar incorporado (Figura 4) é perceptível que quanto maior a densidade de massa no estado 

fresco menor é o teor de ar incorporado, o que é bem lógico pois o ar tem massa unitária, praticamente 

zero, o que comprova que quanto maior o teor de ar incorporado em uma determinada massa de 

mesmo volume, consequentemente terá uma menor densidade de massa. 
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3.2.4 Teor de ar incorporado 

Na Figura 4, está demonstrada a variação do comportamento das argamassas em relação ao 

teor de ar incorporado, de acordo com o tempo de utilização no estado fresco. A menor perda do teor 

de ar incorporado em função do tempo facilita na trabalhabilidade final, pois a manutenção das bolhas 

de ar proporcionada faz com que a tensão superficial da argamassa seja diminuída, assim uma maior 

plasticidade e uma melhor retenção de água.   

Em relação ao teor de ar incorporado, pode ser observado que o incremento de pozolana da 

casca de arroz tende a diminuir o teor de ar incorporado, fazendo com que estas, possivelmente, 

apresentem resistências mecânicas maiores por terem uma quantidade de vazios reduzido. É possível 

afirmar que as argamassa com PCA apresentaram melhores resultados de teor de ar incorporado do 

que a argamassa padrão, por serem argamassas com menores níveis de porosidade no estado fresco e 

mesmo índice de consistência, porém, em uma análise visual, todos as argamassas apresentaram 

excelente capacidade de reter a água de amassamento e, consequentemente, não exsudaram. 

Figura 4: Gráfico de barras, comparativo das argamassas, do ensaio do teor de ar incorporado no estado fresco.

Fonte: Autoria Própria 

3.2.5 Perda de água após 48h 

Este ensaio foi realizado, objetivando-se comparar o poder de retenção de água das 

argamassas na fase inicial de endurecimento. Na figura 5, é possível perceber que todas as argamassas 

analisadas apresentaram bons resultados, porém, a argamassa referência e a argamassa com 15% de 

PCA apresentaram melhores resultados se comparadas com as demais. As argamassas com maior 

poder de retenção de água na fase de endurecimento tendem a apresentar menos fissuração e menor 

retração por secagem, diminuindo assim a possibilidade de existência de patologias após aplicação.   

Figura 5: Gráfico de barras, comparativo das argamassas, retenção de água nas primeiras 48 horas.

Fonte: Autoria Própria 

3.3. Propriedades no estado endurecido 

3.3.1 Densidade de massa no estado endurecido 

Nas argamassas estudadas, a densidade de massa no estado endurecido é menor que no seu 

estado fresco. Isto ocorre devido à saída de parte da água da argamassa durante seu processo de 

endurecimento. Dessa forma, assim como na densidade de massa no estado fresco, na qual com o 

incremento da pozolana da casca de arroz houve um aumento na densidade de massa, no estado 

endurecido o comportamento é o mesmo. Abaixo na figura 6 estão os resultados obtidos. 
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Figura 6: Gráfico de barras, Densidade de massa no estado endurecido NBR 13280 (ABNT, 2005e).

Fonte: Autoria Própria 

3.3.2 Absorção de água por capilaridade 

As absorções por capilaridade das argamassas foram realizadas na idade de 14 dias de cada 

argamassa. A partir da Tabela 4 é possível perceber que as argamassas com PCA apresentam 

coeficientes de capilaridade maiores. Isso justifica-se por elas possuírem uma menor quantidade de 

cimento e de poros preenchidos, uma vez que o processo de reação da pozolanicidade é um processo 

lento resultando assim uma alta absorção por capilaridade nas primeiras idades. A argamassa 

referência, por possuir maior teor de cimento, é a que possui menor capilaridade, em função do 

preenchimento dos vazios pelos produtos da hidratação do cimento.  

Tabela 4: Resultados dos ensaios de absorção de água e coeficiente de capilaridade NBR 15259 (ABNT, 2005c) 
Argamassa Coeficiente de capilaridade (C) (g/dm².min1/2) 
ARG. REF. 9,70 

ARG. 10% PCA 13,20 

ARG. 15% PCA 13,50 

ARG. 20% PCA 14,95 

Fonte: Autoria Própria 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É perceptível a possibilidade do uso da PCA na produção de argamassa como solução de 

sustentabilidade, de modo que há uma redução no consumo de cimento e uma destinação nobre a um 

resíduo da indústria agropecuarista. 

A quantidade de água utilizada para produção das argamassas teve um aumento diretamente 

proporcional à quantidade de finos de cada mistura confeccionada, ou seja, com o aumento da 

quantidade de pozolana da casca do arroz para manter a trabalhabilidade desejada. 

As densidades de massa, tanto no estado fresco como no estado endurecido, dos corpos de 

prova das argamassas com PCA apresentaram melhor desempenho que as argamassas de referência. 

O teor de ar incorporado reduz de acordo com o aumento da quantidade de PCA presente na 

argamassa, o que possivelmente causa melhores resistências mecânicas já que se tem uma diminuição 

na porosidade do compósito cimentício. 

O índice de absorção de água dos corpos de prova das argamassas com PCA foram maiores 

do que a argamassa referência, justifica-se pelo o ensaio ter sido realizado na argamassa com poucas 

idades e as reações pozolânicas acontecerem de forma lenta. 

Diante do exposto e devido ao pouco tempo de desenvolvimento do trabalho, orienta-se a 

continuação do estudo de modo que possa analisar tecnicamente melhor as propriedades no estado 

endurecido das argamassas com substituição do cimento por PCA e, além disso, a realização de um 

estudo de viabilidade econômica dessas argamassas. Com os resultados apresentados, é possível 

constatar que a PCA é um potencial substituto de parte do cimento em composições de argamassas. 
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SELEÇÃO E SIMULAÇÃO DE UM PERFIL AERODINÂNICO PARA APLICAÇÃO NA 
FABRICAÇÃO DE PÁS PARA UMA TURBINA EÓLICA

RESUMO 

Nesta pesquisa foram realizadas analises e 

simulações que têm o objetivo de comparar a 

eficiência de perfis de pá utilizados em 

aerogeradores de pequeno porte com o perfil da 

pá sugerido pelo fabricante para turbina eólica 

BERGEY XL 1.0. Estes perfis foram analisados 

e simulados no software Qblade. Através dos 

resultados das simulações foi possível perceber 

um aprimoramento na geração de potência do 

aerogerador.

ABSTRACT 

In this research were carried out analyzes and 

simulations that have the objective of 

comparing the efficiency of blade profiles used 

in small wind turbines with the blade profile 

suggested by the manufacturer for BERGEY 

XL 1.0 wind turbine. These profiles were 

analyzed and simulated in Qblade software. 

Through the simulation results, it was possible 

to perceive an improvement in the power 

generation of the wind turbine. 

1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de energia elétrica em todo o mundo vem se tornando cada vez maior com o 

passar dos anos. Por isso, as pesquisas em mais tipos de fontes de energia renovável têm aumentado 

cada vez mais, pelo fato de não agredirem tanto o meio ambiente, não possuírem um limite da 

mesma maneira que as produzidas a partir de combustíveis fosseis, dentre outras vantagens. Sendo 

assim, é necessário que haja cada vez mais estudos nestas fontes, sendo estas: solares, geotérmicas, 

eólicas, etc. Dando uma atenção a energia eólica, esta vem crescendo desde o século XX. Os 

pesquisadores tentam fazer com que a eficiência dos aerogeradores se torne cada vez melhor.. A 

maioria dos tipos de turbinas utilizadas nos dias atuais são as turbinas do eixo horizontal. (FUNDO 

2014, apud. SOUZA (2015)). 

Uma maneira de melhorar a eficiência das turbinas eólicas é mudar os perfis aerodinâmicos 

das pás. Então, através de simulações computacionais torna-se possível verificar os parâmetros de 

determinado perfil e comprovar se este pode ser o mais adequado para um determinado aerogerador 

em um regime de vento de uma região. Um programa capaz de analisar e simular os perfis é o 

Qblade que usa o BEM (Blade elementum theory). Este método baseia-se no fator de uso da 

indução axial que, de acordo com Mendes (2015), é a relação entre velocidade induzida e 

velocidade sem perturbações. Este método junto com outros que estão dentro do Qblade transforma 

PALAVRAS-CHAVE: Simulações, Aerofólios, BERGEY XL1.0, Perfis Aerodinâmicos. 

KEYWORDS: Simulations, Airfoils, BERGEY XL 1.0, Aerodynamic Profiles. 
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o programa apropriado para o teste dos aerodeslizadores e também faz a comparação em que é

melhor aplicado no BERGEY XL 1.0. Como também faz extrapolações para valores de parâmetros

para analise da capacidade da turbina com determinado perfil na geração de potência, absorção de

energia cinética dos ventos, estas são feitas através de métodos como o Montgomerie e Viterna,

sendo que o utilizado nas simulações desta pesquisa foi o primeiro método.

2 METODOLOGIA 

O primeiro passo para seleção do perfil aerodinâmico adequado para as pás do aerogerador 

estudado é conhecer os perfis que são comumente utilizados neste tipo de turbina. Sendo assim, 

foram pesquisadas em algumas empresas quais aerofólios elas utilizavam, depois disso os pontos 

que iriam servir para montar o perfil no programa para as simulações foram adquiridos através das 

bases de dados UIUC Airfoil Data e Airfoil Database. Estes perfis são mostrados na tabela abaixo. 

PERFIS 

E 387 NACA 63-418 NACA 2410 S 384 

FX 63-167 NACA 63-615 NACA 2412 SD 2030 

NACA 1412 NACA 65-415 NACA 4415 SD 7037 

NACA 23012 NACA 66-418 NACA  4418 SD 7062 

NACA 2408 NACA 4412 NACA 63-209 SG 6043 

Tabela 1 – Perfis aerodinâmicos utilizados em pás de aerogeradores 

Esses perfis são usados em turbinas eólicas de pequeno porte, podendo cada um deles ser 

aplicado a turbinas fabricadas por diferentes empresas e utilizadas em diferentes regimes de 

trabalho, tendo assim uma eficiência diferente. Estes perfis foram montados com os pontos 

adquiridos nas bases e dados. O software utilizado para montar o perfil com os pontos foi o Qblade, 

neste foram feitos analises dos parâmetros obtidos através de cada perfil e foram feitas nele também 

as simulações em diferentes regimes de vento. Neste programa também é possível comparar o 

coeficiente de arrasto e sustentação, variar o ângulo de ataque para verificar como irá variar a 

sustentação e o arrasto, etc., e de acordo com cada comparação feita, foi possível selecionar o que 

mais se adequava ao regime de vento da região a ser testada o aerogerador. 

O Qblade utiliza o BEM para fazer a análise dos parâmetros ao longo do comprimento da 

pá, partindo da premissa que não exista interferência ao longo do comprimento da lamina, desta 

maneira considerando apenas o arrasto e a sustentação ao longo da pá. A análise matemática de 

como é chegado aos coeficientes de indução axial utilizados para o programa não cabem a esta 

pesquisa, mas o fator de indução axial deve ser no máximo de 0,4, para que as análises feitas pelo 

BEM sejam validas (HANSEN, 2008, apud. SOUZA, 2015). Este método é utilizado para calcular 

cargas constantes, potência e o impulso para diferentes regimes de vento, de rotação e ângulo de 

inclinação. Dois fatores a serem considerados para a utilização deste método são: os elementos da 

pá analisados são independentes e o outro fator é que as forças das laminas sobre o fluxo são 

constantes. Para utilização do momento do elemento de pá (BEM), são necessários alguns 

parâmetros de entrada, como a definição das variações dos ângulos de ataques, fator de correção de 

indução axial e fator de correção de Prandtl’s (HANSEN, 2008, apud. SOUZA, 2015). 
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No programa também há uma forma de fazer a extrapolação dos ângulos de ataque e ângulos 

de incidência, para verificar com a variação das posições da asa em relação a horizontal como os 

parâmetros de arrasto e sustentação irão variar. Esta extrapolação pode ser feita através dos métodos 

Montgomerie ou Viterna, no caso desta pesquisa foi utilizado o Montgomerie. 

Estas últimas especificações foram para as análises e simulações feitas no programa, 

entretanto são necessárias também as especificações da turbina para saber o que o perfil selecionado 

precisa atender. Desta forma, a tabela 1 a baixo segue com as especificações da turbina. Como 

também a figura 1 mostra o aerogerador e a figura 2 a pá com o perfil sugerido pelo fabricante. 

Tabela 1- Especificações técnicas: Bergey XL 1.0 

Número de pás 3 Upwind 

Diâmetro do rotor 2.5m 

Velocidade mínima de funcionamento 3 m/s 

Velocidade rotacional 490 rpm 

Velocidade de freio 12 m/s 

Velocidade máxima que a estrutura suporta 54 m/s 

Potência máxima 1300 watts 

Potência para um velocidade de 11m/s 1000W 

Altura mínima da torre 9m 

Altura máxima da torre 32m 

Fonte: BWC XL 1. WIND TURBINE (2004) (apud. SOUZA, 2015) 

Figura 1 - Aerogerador Bergey XL 1.0 

Fonte: BWC XL 1. WIND TURBINE (2004) (apud. SOUZA, 2015) 
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Figura 2- Pá do aerogerador Bergey XL 1.0 

Dadas estas especificações, é possível analisar o regime de ventos da região onde será 

testada a turbina eólica e comparando com os dados das simulações feitas no programa verificar se 

o perfil de fato é o melhor para o aerogerador na região escolhida. O perfil aerodinâmico utilizado

pela pá do fabricante é o SH4038, este é exibido na figura 3 a baixo.

Figura 3 - Perfil Bergey XL 1.0 

Fonte: SONG (2012) 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

A maior potência com o vento que há na região é a avaliação mais importante para o projeto, 

pois com isso, é possível provar qual o melhor aerofólio. Desta maneira primeiramente foi 

analisado a pá fornecida pelo fabricante com o perfil SH4038. Os dados de entrada para o desenho 

da pá no programa são exibidos na tabela 2 e os dados para a simulação são exibidos na tabela 3. 

Tabela 2- Dados de entrada para o projeto da pá no software 

Dados de entrada 

Número de pás 3 Corda do perfil 0,103 m 

Diâmetro do cubo 0,08 m Perfil SH 4038 

Raio da pá 1,25 m Número de Reynolds 1x10
5 

Tabela 3- Dados de entrada para simulação 

Dados de entrada 

Taxa de Velocidade de arranque 1m/s² Taxa de Velocidade de corte 12m/s² 
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Variação da taxa de velocidade 0,5m/s² Velocidade do vento no local 11m/s 

Com estes dados foi possível projetar a pá no software, fazer as análises dos parâmetros de 

sustentação, arrasto e a relação dos mesmos com ângulo de ataque e incidência.  

Após utilizar os parâmetros geométricos para projetar a pá no software, foram utilizados os 

dados da simulação, que são os limites de trabalho do aerogerador, para obter as relações entre os 

ângulos e os valores de sustentação e arrasto da pá. Abaixo segue as figuras que demonstram as 

comparações entre os dados sobre sustentação e arrasto com o ângulo de ataque na extrapolação em 

360°, a relação entre o coeficiente de potência (este é a relação entre a potência que o aerogerador 

pode gerar com determinado regime de vento e o quanto ele gera) e a potência e as comparações de 

velocidade do vento com a potência gerada com este perfil de pá. 

Figura 4 – Relação entre coeficiente de sustentação e arrasto com o ângulo de ataque 

extrapolado em 360° para o perfil SH4038 

Na figura 5 é possível observar que para pequenos ângulos de ataque (eixo horizontal), 

obtêm-se os melhores valores da relação sustentação e arrasto, ou seja, com valores altos de 

sustentação e arrasto, quer dizer que a pá poderá suportar também altos regimes de ventos sem 

permitir que a pá venha a ter problemas. Através do gráfico é possível observar que estes ângulos 

variam entre -20 e 20°. 

Figura 5 – Relação entre a potência gerada e o coeficiente de potência para o perfil SH4038 

Na figura 5 observa-se para quais valores de potência gerada pela turbina, esta terá o melhor 

coeficiente de potência com a variação do vento (variando o vento entre 1 e 12m/s). Neste caso 

também é levado em consideração a rotação do rotor, onde a reta azul representa a pá a uma rotação 

de 500rpm, a reta verde a uma rotação de 400rpm e a reta vermelha é a pá a uma rotação de 

300rpm. Vale salientar que independente da rotação, os maiores valores de potência gerada estarão 

com coeficientes de potência estarão em torno de 0,3. Sendo que para a altas velocidades de vento, 
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especificamente na rotação de 300 rpm haverá uma regressão desta relação, ou seja, os maiores 

valores de potência estarão em menores coeficiente de potência, em torno de 0,25.  

Figura 6 – potência x velocidade do vento na pá com perfil SH4038 

Na figura 6 é possível verificar em as faixas de potências obtidas com a variação do vento 

que incide sobre a pá.É possível observar que com 300 rpm o aerogerador começa a gerar potência 

com 5,5m/s, com 400 rpm começa a 7 m/s e com 500rpm começa a gerar com 8,5m/s. Para estas 

rotações o aerogerador apresenta uma potência de 400W a 7,2m/s, 8,4m/s e a mais de 10m/s, 

respectivamente. 

Após as análises no perfil da pá do fabricante, foram feitas os testes no perfil selecionado, 

neste caso o NACA 63(2)-615 ou NACA 63-615. Em seguida, da mesma maneira que no perfil 

anterior foram feitas as verificações dos mesmos coeficientes. Estes são apresentados a seguir. 

Figura 7 - Relação entre coeficiente de sustentação e arrasto com o ângulo de ataque 

extrapolado em 360° para o perfil NACA 63(2)-615 

Na figura 7 é possível observar as variações da relação sustentação e arrasto com o ângulo 

de ataque (extrapolado em 360°), de modo que as melhores relações estão entre -25 e 25°, ou seja, 

pequenos ângulos de ataque. 

Figura 8 – Relação entre a potência gerada e o coeficiente de potência para o perfil NACA 

63(2)-615 
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Na figura 8 é possível observar para quais valores do coeficiente de potência, poderá ser 

obtido os melhores valores de potência. Neste caso, diferente da outra analise feita, esta analise 

baseia-se apenas na variação do vento e na velocidade média do vento (que no caso a variação é 

entre 1 e 15m/s e a velocidade média do vento é 12m/s) . Porém, neste caso as maiores potências 

atingidas estão em torno de 0,25. 

Figura 9 – potência x velocidade do vento na pá com perfil NACA 63(2)-615 

No gráfico é possível observar as relações entre potência e velocidade, nestas a linha azul 

representa a rotação de 500rpm, a verde 400rpm e a vermelha 300rpm. Nestas rotações o início da 

geração de potência se dá a 4,2m/s para 300rpm, 6m/s para 400rpm e 8m/s para 500rpm. Fazendo a 

mesma comparação feita para o outro perfil este consegue gerar 400W a 7m/s, 8m/s e 9m/s, 

respectivamente. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o estudo dos perfis utilizados em pás de aerogeradores de pequeno porte, foi possível 

encontrar alguns perfis que poderiam se adequar ao aerogerador com um regime de vento reduzido, 

baixo número de Reynolds e conseguir uma potência mais próxima da nominal da turbina. Como 

também aprendendo o funcionamento do Qblade e de suas ferramentas, foi possível fazer a 

verificação do desempenho da pá para a situação desejada e assim conhecer os parâmetros para as 

comparações posteriores. 

Através do Qblade, foi possível simular o perfil da pá sugerido pelo fabricante, como 

também os outros encontrados na pesquisa. Assim, encontrar o perfil NACA 63(2)-615, que se 

mostrou mais adequado para as comparações. Sendo que, este perfil mostrou que ele consegue 
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atingir as mesmas potências do perfil SH4038 com um regime de vento menor, cerca de 5 a 15%, 

mostrando-se assim mais eficiente.  
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INCORPORAÇÃO DE MÁRMORE DA MINA BREJUÍ – CURRAIS 
NOVOS/RN EM MASSAS CERÂMICAS 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a adição do 
mármore, resíduo da Mina Brejuí, em massas 
cerâmicas com base na sua caracterização feita por 
FRX.  Tendo conhecimento de sua função fundente 
devido ao alto teor de CaO, os corpos de prova 
foram sinterizados a 1200°C e, em seguida, 

submetidos aos testes de absorção de água e retração 
linear de queima. O estudo revela que a 
incorporação da rocha atende às necessidades para 
produção da cerâmica branca, além de ser 
econômica e ambientalmente viável. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the addition of 
marble, residue from the Mina Brejuí, in materials 
based on its characterization made by FRX. Having 
knowledge of its fondant function due to the high 
content of CaO, the specimens were sintered at 

1200°C and then subjected to the tests of water 
absorption and linear firing shrinkage. The study 
reveals that the incorporation of the rock meets the 
needs for white ceramic production, besides being 
economically and environmentally viable. 

1 INTRODUÇÃO 

O Seridó, região interestadual nordestina, abrangendo os estados da Paraíba (PB) e do Rio 
Grande do Norte (RN), é uma área riquíssima em reservas minerais onde, dentre elas, se podem 
citar o caulim, o calcário, o minério de ferro, o feldspato e a scheelita (GERAB, 2014).  

A mina Brejuí localiza-se no município de Currais Novos, na região Seridó do Rio Grande 
do Norte, e concentra uma grande jazida de scheelita, que se encontra em atividade até hoje. A 
exploração teve início no ano de 1943, quando um morador da propriedade Brejuí entregou ao 
desembargador Tomaz Salustino Gomes de Melo dono da propriedade, cristais de scheelita, que, 
examinadas em laboratórios, demonstraram ser um minério de elevado teor. Com a descoberta de 
scheelita em sua propriedade, o desembargador tomou a iniciativa de explorar o bem mineral 
(ANDRADE, 1987). 

O método de extração da scheelita é a lavra subterrânea que vai a uma profundidade de mais 
de 900m dividido em oito níveis, com 65km de túneis por toda a mina e variação de temperatura de 
19°C a 43°C (GERAB, 2014). Na Brejuí, a scheelita é encontrada no contato de mármore com 
metassedimentos ou rochas intrusivas, no interior dos paragnaisses.  

PALAVRAS-CHAVE: carbonatos, porcelanato, formulação 

KEYWORDS: carbonates, porcelain stoneware, formulation 
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Segundo Dana (1974), a rocha presente em toda a mina, o mármore, é uma rocha 
carbonática, composta essencialmente por carbonato de cálcio (CaCO3), proveniente do 
metamorfismo do calcário que, no entanto, não possui nenhum aproveitamento econômico na 
região. A rocha é, na verdade, resíduo do processo de extração que ocorre na mina e acaba sendo 
estocada no meio ambiente, como é possível observar na Figura 1. 

Figura 1. Impacto ambiental causado pela estocagem dos estéreis da extração de scheelita, entre 
eles o mármore, na Mina Brejuí. Autoria própria. 

Pode-se afirmar que a mineração é uma das atividades básicas da economia mundial, pois é 
nela que estão sustentados outros setores os quais dela dependem e, naturalmente, é uma atividade 
agressora ao meio ambiente, principalmente se não for regulamentada por políticas ambientais 
vigentes. Ela altera intensamente a área minerada e as áreas vizinhas, onde são feitos os depósitos 
de estéril e de rejeito. Além do mais, quando temos a presença de substâncias químicas nocivas na 
fase de beneficiamento do minério, isto pode significar um problema sério do ponto de vista 
ambiental (SILVA, 2007).  

Ao transformar matérias-primas, de modo a torná-las úteis para a sociedade, o homem 
produz quantidades apreciáveis de resíduos que no momento, em que são produzidos, são inúteis e 
que, ao longo do tempo, acabam por comprometer o meio ambiente (FELLENBERG, 1980).  

Este trabalho, portanto, tem como objetivo buscar um aproveitamento para o mármore, 
estocado como resíduo da extração da scheelita, avaliando por meio da caracterização química e de 
outros testes laboratoriais a possibilidade de utilizá-lo em formulações para obtenção de massas 
cerâmicas.

2 METODOLOGIA 

Primeiramente, uma amostragem foi realizada visando selecionar uma amostra com um bom 
grau de homogeneidade mineralógica, uma vez que o mármore pode apresentar impurezas com 
frequência. Em seguida, a amostra coletada foi levada para ser analisada em laboratório.  

Na preparação para os testes, a amostra foi fragmentada em um britador de mandíbula até 
obter-se uma granulometria propícia para a moagem, na qual foi utilizado um moinho de bolas de 
laboratório que operou com a rocha fragmentada durante 24 horas. Em seguida, o material moído 
foi peneirado à malha de 200#, equivalente a 0,075mm, e separado para a etapa posterior: o 

XIII CONGIC | III SECITEX 542



quarteamento; para adquirir mais homogeneidade na composição do pó da amostra e obter 
resultados mais precisos.  

Com o material na granulometria adequada e já homogeneizado pelo quarteamento, pôde-se 
realizar o teste de FRX (Fluorescência de Raios X) para caracterizar sua composição química. Para 
isso, uma amostra de 5g foi submetida ao teste na máquina Shimadzu EDX – 720, utilizando o 
método do pó.  

Desse modo, iniciou-se a preparação para a formulação da massa cerâmica, onde junto às 
matérias-primas: argila, quartzo e feldspato, foram adicionados 7% de mármore no total da massa 
(12g), como mostra a Figura 2. 

Figura 2. Formulação dos corpos de prova: argila 37%, feldspato 44%, quartzo 12% e mármore 
7%. 

Do total da massa foi adicionado 10% de água destilada, resultando num total de 13,2g para 
cada corpo de prova.  

Após ser homogeneizada manualmente, a massa foi separada em sacos plásticos e colocada 
em descanso por 24 horas para em seguida ser conformada. Na conformação dos corpos de prova, 
foi utilizada uma matriz retangular com dimensões 60mm x 20mm e a pressão aplicada foi de 2,5 
toneladas. Em seguida, as peças passaram 24 horas secando em um forno estufa à temperatura de 
110°C.  

A sinterização das peças cerâmicas foi realizada com queima rápida, via seca, em um forno 
do tipo mufla com patamar de temperatura de uma hora em 1200°C e com uma taxa de aquecimento 
de 10°C/min.  

As peças foram medidas antes e depois da sinterização com um paquímetro digital e os 
dados obtidos foram inseridos na equação de RLQ para obter o resultado da retração linear de 
queima. Os corpos de prova também foram submetidos ao procedimento do teste de absorção de 
água, que consiste na imersão dos mesmos em água destilada por 24 horas. Ambos os 
procedimentos foram calculados de acordo a NBR 13.818/1997 (ABNT, 1997).  

A Figura 3, a seguir, apresenta o fluxograma completo do processo de análise laboratorial. 

Argila

Feldspato

Quartzo

Mármore

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Formulação dos corpos de prova
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Figura 3. Fluxograma do processo de estudo. *Absorção de água **Retração linear de queima. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com o conhecimento da composição química da rocha carbonática caracterizada, foi 
possível obter informações importantes do objeto de estudo. A Tabela 1 mostra o resultado obtido 
da análise de FXR, que apresentou com detalhes a composição em massa dos principais óxidos 
constituintes da amostra de mármore colhida.  

Tabela 1. Caracterização química, feita por FRX, da amostra de mármore coletada na mina Brejuí. 

Óxidos identificados Concentração em 
massa (%) 

CaO 96.434 
SiO2 2.067 
SrO 0.613 

Fe2O3 0.601 
Al2O3 0.463 

É possível perceber que há uma grande concentração de CaO (95,9%) e outra boa parcela de 
SiO2 (2,26%), mostrando que além de atuar como fundente, o mármore também possui sílica, 
funcionando, em uma parcela, como material refratário e estruturante. Somando-se a isso, foram 
identificadas quantidades mínimas de substâncias negativas para a fase de queima da cerâmica, 
como o óxido de ferro III e o óxido sulfúrico, por exemplo.  

A Tabela 2 mostra que o resultado da média da absorção de água dos corpos de prova foi 
muito baixo, um resultado extremamente satisfatório que prova uma boa formação de fase vítrea do 
material cerâmico. Por outro lado, as peças retraíram bastante durante a sinterização, uma vez que o 
teste revelou uma retração de 7,12%.  

Tabela 2. Resultado dos testes de absorção de água e de retração linear de queima. IFRN, 2016 
Absorção de água (%) Retração Linear de Queima (%) 

0,002 7,12 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos testes realizados e com base na composição química do mármore, é possível 
concluir que a rocha possui um grande potencial como elemento fundente na massa cerâmica, uma 
vez que quase sua totalidade é composta por CaO, auxiliando numa boa formação de fase líquida na 
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queima, comprovado pelo teste de absorção de água. Além disso, o mármore, por possuir uma 
composição vantajosa, evita a necessidade de realizar outros procedimentos de retirada de 
compostos nocivos à cerâmica.  

Os resultados dos testes de absorção de água e de retração linear mostram que a 
incorporação do mármore na massa cerâmica é satisfatória, e caracterizam o mesmo como 
porcelanato, segundo o INMETRO, classe dos materiais cerâmicos com absorção entre 0 e 0,5%. 

Com os resultados obtidos, espera-se que a rocha seja mais explorada para o ramo e que 
sejam realizados outros ensaios laboratoriais e testes para um maior aprofundamento nos efeitos que 
o mármore proporciona ao ser incorporado na massa cerâmica.
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USO DE PEGMATITO HOMOGÊNEO DA FORMAÇÃO BORBOREMA 
PARA OBTENÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

RESUMO 

Este trabalho estuda a produção de revestimento 

cerâmico utilizando o pegmatito homogêneo 

como matéria prima. Inicialmente, foi feita 

amostragem da rocha, esta foi caracterizada e 

passada por beneficiamento. Seguindo, foram 

formuladas por via seca massas cerâmicas e, 

posteriormente, corpos de prova foram 

prensados, sinterizados e submetidos a ensaios 

de caracterização física. Os resultados foram 

satisfatórios quanto à utilização do pegmatito 

para a produção de material cerâmico para corpo 

base.

ABSTRACT 

This work studies the production of ceramic 

coating using the heterogeneous pegmatite as 

raw material. Initially, sampling was made of 

rock, this was characterized and passed for 

processing. Following, were formulated for dry 

materials and, subsequently, specimens were  

pressed, sintered and subjected to tests of 

physical characterization. The results were 

satisfactory with regard to the use of pegmatite 

for the production of ceramic material for body 

base. 

1 INTRODUÇÃO 

Os pegmatitos são rochas de origem ígnea, com formação mineral semelhante ao granito, 

sendo constituído por feldspato, quartzo e micas, diferenciando-se do granito por ter seus cristais de 

dimensões extremamente grandes. (DANA; HURLBUT, 1974) 

Os pegmatitos da região da Borborema são conhecidos desde o fim do último século, aonde 

eram explorados durante a Primeira Guerra mundial para extração de mica. Já na Segunda Guerra 

Mundial, ocorria a mineração de elementos estratégicos, (Ta, Be, etc). (SILVA, 1995) 

Até os dias atuais, na região, a mineração em pegmatitos na região é muito praticada por 

empresas de pequeno e médio porte, tanto nos municípios da Paraíba quanto nos do Rio Grande do 

Norte, tendo interesse fundamental nos minerais industriais e minerais gemológicos. 

Os pegmatitos são colocados em duas classificações: os pegmatitos homogêneos, onde seus 

cristais são dispostos uniformemente no corpo mineral, com núcleos de minerais pouco 

desenvolvidos e com menores proporções; e os pegmatitos heterogêneos, no qual os núcleos de 

quartzo e feldspato são de proporção bem mais avantajada. (SILVA, 1995) 

PALAVRAS-CHAVE: Produção, cerâmica, porcelanato, pegmatito. 

KEYWORDS: Production, ceramic, porcelain, pegmatite. 
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No caso dos pegmatitos, é comum a ocorrência núcleos de quartzo e de zoneamentos 

heterogêneos onde ocorrem supercristais de feldspato, o que potencializa a extração dos próprios para 

o ramo de minerais industriais. Já nos zoneamentos homogêneos, os minerais essenciais são dispostos

uniformemente no corpo mineral, onde a mineração não é muito viabilizada em função dos altos

custos de beneficiamento dos minerais de interesse.

A arte cerâmica consiste na conversão das matérias-primas em objetos duráveis, mediante o 

emprego de processos térmicos. Os produtos cerâmicos diferem de outros materiais (metais, plásticos, 

produtos de madeira, têxteis, entre outros) pelo seu processo térmico de fabricação e por suas 

propriedades individuais. (Andrade; et al, 2005) 

Os grupos cerâmicos podem ser classificados com base no emprego dos seus produtos, 

natureza de seus constituintes, características texturais do biscoito (massa base), além de outras 

características cerâmicas ou técnico-econômicas. O grês é porcelanato, material de enfoque deste 

trabalho, é uma classe dos materiais cerâmicos para revestimento feito a partir de matérias-primas 

menos puras que o porcelanato. (Motta; et al, 2001) 

Ainda segundo Andrade; et al, 2005, há no Brasil inúmeros insumos de origem mineral, isto 

é, minerais e rochas, que podem ser prontamente utilizados no ramo de produção cerâmica para 

revestimentos, contudo o acesso à tecnologia para impulsionar o uso destes bens é restrito a poucos 

grupos, o que gera o baixo aproveitamento mineral, bem como diminui a vida útil das jazidas 

consideravelmente. 

Visando a potencialidade da utilização do pegmatito como principal matéria prima de grês 

porcelanato uma vez que o mesmo possui os minerais essenciais para a produção cerâmica em uma 

única rocha, diminuindo assim os custos de produção de matéria prima, o presente trabalho estuda a 

viabilização do uso da rocha homogênea da região da Borborema norte-rio-grandense para produção 

do produto cerâmico citado, bem como a caracterização física do corpo cerâmico obtido. 

2 METODOLOGIA 

Figura 1: Fluxograma dos processos adotados no trabalho. 

A amostragem da rocha ígnea em uma das frentes de lavra da Casa Grande Mineração Ltda, 

empresa atuante na extração de minerais industriais, inclusive a indústria cerâmica.  

Seguindo os processos, as amostras foram submetidas à etapa de cominuição e classificação 

utilizando britador de mandíbulas, moinho de martelos e moinho de bolas de alumina, ressaltando 

que o processo de classificação foi realizado em circuito fechado após a moagem até obter 100% do 

material passante em malha de 200 mesh (0,074 mm). (SAMPAIO, 2007) Todos os processos foram 

Amostragem

cominuição e 
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Caracterização 
por EDX

Formulações da 
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realizados no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nos Laboratórios de Tecnologia Mineral e 

Laboratório de Processamento Mineral e Resíduo (LTM, LPMR). 

Feito isso, foram 5 g do material para análise química por meio de Espectroscopia de RaiosX 

(EDX), para isto foi utilizada uma EDX-720 Atmosphere da Shimadzu, no Laboratório de 

Caracterização de Minerais e Materiais (LACAMM – IFRN). 

A posteriori, com os processos primários realizados, partiu-se para a elaboração das 

formulações de massas cerâmicas por via seca utilizando majoritariamente o pegmatito com adição 

menor de quartzo e caulim, seguindo a Tabela 1. 

Tabela 1: Formulações cerâmicas adotadas. 
Matéria Prima F1 F2 

Pegmatito 80% 80% 

Caulim 20% 17% 

Quartzo 0% 3% 

A massa foi misturada manualmente em cápsulas de porcelana adicionando 10% de água 

destilada em relação ao peso da massa para fim de homogeneização, o processo resultou em dez 

divisões de 13,2 g de massa (12 g da formulação + 1,2 g de água destilada) em cada um dos lotes (F1 

e F2). Após isso, os corpos de prova foram prensados uniaxialmente com 25 MPa de pressão com 

matriz de dimensões de 20 por 60 mm. 

A secagem foi realizada em estufa durante 24 horas em temperatura constante de 110° C, com 

isso, os corpos de prova foram sinterizados em forno tipo mufla com taxa de aquecimento de 

10ºC/min e patamar de uma hora em temperatura final, sendo ela 1200°C. Uma vez sinterizados, as 

peças foram submetidas aos testes físicos de absorção de água e retração linear de queima. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A caracterização mineralógica da rocha é favorável para a aplicação uma vez que contém 

elevada presença de feldspato e quartzo, então minerais essenciais para a produção cerâmica, 

entretanto a presença de granada e biotita no pegmatito coletado reduz a potencialidade do uso, já que 

estes minerais possuem teores de FeO2 e MgO2 significativos para o produto cerâmico final, pois os 

mesmos citados são responsáveis pelo escurecimento e formação de micro poros internos no corpo 

cerâmico, causando assim aspectos desfavoráveis ao ramo mercadológico e diminuindo a resistência 

do corpo cerâmico, respectivamente. (Nóbrega; Souza, 2016). 

Os resultados do ensaio de Espectroscopia de Raios-X apontaram majoritária presença de 

SiO2, K2O, Al2O3 e CaO, minerais estes que favorecem a obtenção de produtos cerâmicos de 

qualidade atuando como refratário (SiO2) e fundentes para os demais. A presença reduzida de tri 

óxido de ferro II também favorece a aplicação, interferindo pouco na queima do corpo cerâmico. 

Tabela 2: Resultados do ensaio de espectrometria de raios-X. 
Óxidos presentes Quantidade em massa (%) 

SiO2 67,474 

K2O 15,857 

Al2O3 12,667 

CaO 1,992 
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Fe2O3 1,213 

SO3 0,420 

TiO2 0,145 

Os resultados dos ensaios de absorção de água (Abs) e retração linear de queima (Rlq) são 

expressos na tabela 3 a seguir. O ensaio de absorção de água foi realizado seguindo as especificações 

da ABNT 13817/97 (Placas cerâmicas para revestimento: Especificação e métodos de ensaio), a 

norma vigente não cita ensaios e especificações de classificação de retração linear. 

Tabela 3: Resultados de absorção de água e retração linear de queima. 
Lote Abs (%) Rlq (%) 
F1 0,87 10,71 

F2 0,46 9,97 

Explica-se o fato de a absorção de água ter sofrido uma queda na F1 (0,87%) em relação à F2 

(0,46%) pela maior dissolução parcial do quartzo em uma nova fase cristalina, tornando o corpo mais 

vítreo e menos permeável. (Sanchez; et al, 2001) 

Já a queda na Rlq em função da adição de quartzo na formulação, a ocorrência explica-se pelo 

fato de que o mineral composto de dióxido de silício atua como componente refratário ao corpo 

cerâmico durante a queima, tornando-a mais estruturada. 

Por último, tratando dos aspectos visuais, os corpos cerâmicos queimados obtiveram bons 

resultados mediante o material de foco para produção: o grés porcelânico base. As peças obtiveram 

tonalidade cinzenta e deformação, ocorrente apenas na formulação F1, então sem o adicional de 

quartzo. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pegmatito homogêneo da região parelhense obteve bons resultados na produção de material 

cerâmico para revestimento em nível laboratorial, uma vez que suas caracterizações mineralógica e 

química favorecem a qualidade final do corpo base para engobes, vidrados ou esmaltes já que possui 

poucos minerais que rebaixam a qualidade da produção. Mesmo com as características físicas 

inferiores aos materiais cerâmicos de revestimento mais nobres, o uso da rocha como matéria prima 

alternativa se justifica pelo custo de explotação menor, já que não se faria uso de métodos de 

concentração mineral, mas apenas cominuição e classificação. 

Os dados de Absorção de Água foram bem satisfatórios para classificação do corpo 

sinterizado. O lote F1 se encaixa na classe do grês porcelanato por ter resultados entre 0,5 e 3,0%, já 

o lote F2 caracterizou-se como porcelanato, tendo absorção inferior a 0,5%, segundo a NBR

13817/97.

A retração dos corpos cerâmicos também alcançou melhores resultados na F2, pois além de 

retraírem menos, as mesmas não deformaram. 

A questão visual dos corpos sinterizados constata, por fim, que a F2 se encaixa melhor na 

produção de revestimento cerâmico de base, pois sua cor natural relativamente escura afetaria o 

quesito mercadológico se este fosse produzido e comercializado com aparência natural (sem uso de 

esmaltes ou vidrados). 
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CONTRIBUIÇÃO DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
MUNICÍPIO DE PARELHAS, RN 

RESUMO 
O presente trabalho busca discutir a contribuição 
dos recursos minerais para a prosperidade do 
município de Parelhas/RN. A localidade 
apresenta, na maioria das vezes, condições 
climáticas desfavoráveis para algumas práticas 
agropastoris familiares, devido ao regime de 
secas e dificuldades gerais com irrigação. Por 

conseguinte, a geomorfologia torna a região um 
importante vetor de minerais.  O objetivo da 
pesquisa é evidenciar historicamente a 
importância socioeconômica do município para 
contribuição da evolução do cenário minerador 
do Rio Grande do Norte. 

EXPLORATION OF CONTRIBUTION FOR MINERAL PARELHAS MUNICIPALITY OF 
DEVELOPMENT, RN 

ABSTRACT

The present work seeks to discuss the 
contribution of mineral resources to the 
prosperity of the municipality of Parelhas / 
RN. The locality presents, in most cases, 
unfavorable climatic conditions for some 
agropastoral familiar practices. Therefore, 

geomorphology makes the region an important 
vector of minerals. The objective of the 
research is to evidence historically the 
socioeconomic importance of the municipality 
to contribute to the evolution of the mining 
scenario of Rio Grande do Norte.

1 INTRODUÇÃO 

Mineração é uma palavra que deriva do latim medieval - mineralis - relativo a mina e a 
minerais. Da ação de cavar minas criou-se o verbo "minar" no século XVI e, em consequência da 
prática de escavar fossos em torno das fortalezas, durante as batalhas, com a finalidade de fazê-las 
ruir, adotou-se a palavra "mina" para designar explosivos militares. A associação das duas atividades 
deu origem ao termo mineração, visto que a escavação das minas se faz frequentemente com o auxílio 
de explosivos (DNPM, 2016). 

Os aspectos positivos das práticas minerais dizem respeito ao desenvolvimento econômico 
para a manutenção do bem-estar da população. Além dos benefícios sociais construídos através da 
geração de emprego e renda, existem os insumos minerais para manutenção das produtividades 
industriais e consequentemente a criação de polos para o desenvolvimento regional, devido a rigidez 
locacional das jazidas. 

Com a Segunda Guerra Mundial houve a necessidade de investimento em pesquisa e na 
prospecção de minérios importantes para desenvolvimento armamentista. Foi nessa época que os 
americanos se estabeleceram no Seridó e na década de 1940 estimularam a criação de minas e 
extração de minerais estratégicos. No município de Parelhas foi estabelecida uma agência para 
atividades comerciais dos minérios, além de, investimentos em equipamentos e técnicas. 

PALAVRAS-CHAVE:  mineração, economia, geomorfologia, evolução, Parelhas. 

KEYWORDS:  mining, economy, geomorphology, Evolution, Parelhas. 
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Parelhas é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte e está localizado na 
região Seridó. Tem sua atividade econômica atrelada à agricultura e a pecuária, mas devido às severas 
condições climáticas e a escassez das chuvas, esses processos agropastoris são dificultados. A 
localidade apresenta, na maioria das vezes, condições climáticas desfavoráveis para algumas práticas 
agropastoris familiares, devido ao regime de secas e dificuldades gerais com irrigação. Por 
conseguinte, as estruturas geomorfológicas da região (o município situa-se no Embasamento 
Cristalino e abrange rochas do Grupo Seridó) a tornam um importante vetor de minerais. Essas 
ocorrências fazem de Parelhas um conhecido polo de riqueza mineral, crescimento econômico e 
social através das empresas lá existentes. Mesmo apresentando regime de secas e dificuldades com 
irrigação, a região foi agraciada com uma geomorfologia que torna a localidade um  vetor de minerais. 

  O objetivo da pesquisa é um estudo de conjuntura econômica dos diversos aspectos minerais 
que geram ao mercado regional uma prosperidade que dificilmente seria vista se dependesse apenas 
de atividades como a pecuária, a agricultura e o setor de serviços. Discorrendo sobre a repercussão 
destes minerais e abrangendo características técnicas sobre a geomorfologia local associada aos 
acontecimentos, tanto externos quanto internos, no município, e, em seguida, o cenário econômico 
mundial. Ressaltaremos a importância da mineração para a região interiorana, trazendo também 
contribuições para o desenvolvimento de futuras pesquisas que determinem novas diretrizes para o 
investimento na compra de máquinas, além do, investimento em técnicas mais avançadas, e que, por 
conseguinte, auxiliem tanto na geração de renda da região quanto na melhoria dos serviços e na 
expansão de práticas socioeconômicas e ambientais. 

2 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa de iniciação científica realizada por alunos do curso de Mineração do 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. A proposta é 
voltada para os empreendimentos mineiros que ocorrem no Estado do Rio Grande do Norte.  

A pesquisa foi elaborada com base em revisões bibliográficas, além das diversas vivências 
nas aulas de campo pelo interior do estado. Foram evidenciados os aspectos da localização geográfica 
e geologia da região do município de Parelhas e assim contribuiremos para uma análise significativa 
dos aspectos históricos e de relevância geológica que levaram ao município de Parelhas a atual grande 
representatividade mineradora e reconhecimento por grandes empresas do ramo. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Apresentaremos a seguir o histórico da atividade mineradora na região de Parelhas (figura 1), 
relacionando-a com o desenvolvimento da econômico e social da região. 

      Figura 1 – Municipio de Parelhas e sua localiza ção no Estado do Rio Grande do Norte. 
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A atividade mineral no Seridó (figura 2) está intrinsecamente associada à configuração da 
Segunda Guerra Mundial, período ao qual houve uma extrema necessidade por reservas de tungstênio, 
mas com o fim da guerra houve uma diminuição do mercado consumidor do mineral.   

Figura 2 – Mapa de Localização do Rio Grande do Norte, destacando os municípios da região Seridó. Desenho: 
Alan de Araújo Roque, 2008. 

Os americanos se estabeleceram no Seridó desde a década de 1940 e estimularam a criação 
de minas e a descoberta de minerais estratégicos para a época, como por exemplo, a scheelita, a 
tantalita, etc. Essa espécie de ciclo da scheelita ocorreu principalmente em Currais Novos, RN e foi 
a partir deste grande desenvolvimento que foi vista a necessidade de pesquisas sobre demais 
municípios do Rio Grande do Norte.   Em Parelhas, por exemplo, foi estabelecida uma agência 
de compra de minério e foi investido em equipamentos e orientação técnica.  A figura 3 mostra a 
localização estratpegica de Parelhas em relação aos demais municípios da região Seridó 

Figura 1: Localização do município de Parelhas (em verde) e dos demais municípios  Região Seridó (em 
vermelho) localizados ambos no Estado do Rio Grande do Norte. Fonte: MELO, Rodrigo, 2010. 
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Segundo a Secretária do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte(2016) o 
município de Parelhas encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema (figura 2), 
sendo constituído pelos litotipos do Complexo Serra dos Quintos (PPsq) , da Formação Equador 
(NP3s/se) e Suíte Calcialcalina de Médio a Alto Potássio Itaporanga (NP3Ȗ2cm). 

  Figura 2: Mapa geológico. Fonte: Ministério de Minas e Energia (2016). 

O município de Parelhas situa-se em terrenos do Embasamento Cristalino, abrangendo rochas 
do Grupo Seridó de Idade do Pré-Cambriano Inferior a Médio, 570 - 1.000 milhões de anos, com 
elementos da Formação Seridó, composta por micaxistos aluminosos a feldspáticos, com ocorrência 
e percentagem variável de granada cordierita, estaurolita, silimanita andaluzita e, raramente, cianíta. 
Exibem migmatízação em alguns setores. Intercalações restritas de mármores, cálciossilicáticas, 
quartizitos, metaconglomerados polimictos e ortoanfibólicos (metavulcânicas básicas de afinidade 
toleitica (IDEMA, 2013). 

Ainda sobre a geologia, Santos (2015) afirma que ao Sul encontram-se elementos da 
Formação Equador composta por quartzitos puros, muscovíticos ou feldspáticos, com turmalina. 
lntercalações de metaconglomerados mono ou polimictos, além de micaxitos e calciossilicáticas. 
Todo o município encontra-se cortado por veios de quartzo e pegmatitos mineralizados.  

A região de Parelhas apresenta desta forma uma área de relevante ocorrência mineral, 
tornando-se uma região economicamente ativa também por causa da mineração. As condições 
climáticas desfavoráveis à agricultura familiar reafirmam a necessidade da exploração mineral para 
composição da renda local (Tabela 1- Estabelecimentos de comércio agropecuários em Parelhas/RN, 
com destaque a renda advinda da exploração mineral ).  

FONTE: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 

(IBGE,2016)- Censo 

Agropecuário. 
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De acordo com Departamento Nacional de Produção Mineral (2016) existem cerca de 149 
processos entre requerimentos de autorização e disponibilidade de pesquisa e deste total existem 19 
requerimentos em fase atual de concessão de lavra.  

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídrico (SEMARH,2008) 
as principais ocorrências minerais do município são: Argila para cerâmica vermelha; barita; berílio; 
caulim; nióbio; tântalo; tungstênio; espodumênio; ambliogonita; moscovita; coridon, e uma 
diversidade de gemas. Porém, a principal ocorrência mineral é o feldspato que caracteriza-se pela sua 
utilização nas indústrias do vidro, cerâmica, esmalte e vidrado. Outros usos importantes do feldspato 
são, como preenchedor de borrachas e de plásticos, como extensor em tintas a óleo e emulsões, em 
bastões da solda elétrica, em cimentos refratários; na composição de rações para aves, na produção 
de abrasivos de ação mediana, como fonte de potássio, dentre outros. 

Sendo a mineração uma atividade econômica primaria que faz parte das necessidades 
humanos tanto quanto as outras atividades extrativistas e de consumo humano, a mineração artesanal 
e em pequena escala (reconhecida também pela sigla MAPE) implica na criação de postos de trabalho 
em diversos setores da economia, nos serviços ou em outras indústrias, contribuindo para a 
sobrevivência não apenas de sua própria economia, como também, influindo nas economias locais 
(BARRETO,2001). 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se inferir que as práticas minerais são impulsionadas por ciclos das atuais necessidades 
humanas para desenvolvimento de práticas cotidianas, como por exemplo, a construção civil, ou 
ainda, como progresso tecnológico e aquisição de novas soluções que facilitem a produtividade dos 
diversos produtos e serviços que dependem diretamente da extração de algum bem mineral.  

A mineração é assim uma das poucas atividades capazes de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida, geração de emprego renda e inclusão produtiva de municípios, como é o caso de 
Parelhas/RN. Desta forma, torna-se acertado uma necessidade de inclusão no diálogo entre os órgãos 
de âmbito estadual e nacional para melhoria no investimento em compra de equipamentos, formação 
de mão de obra qualificada e estimulo em pesquisas cientificas nas diversas fases que a compõem: 
pesquisas para localização do minério; prospecção para determinar extensões e teores; estudos para 
determinar a viabilidade da jazida; planejamento junto aos órgãos mineiros e ambientais; 
desenvolvimento de acessos; equipamentos para exploração; processos de beneficiamento; 
recuperação das áreas afetadas pela exploração mineral. 
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ABORDAGEM GEOECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE CIMENTO NO SERIDÓ 
POTIGUAR 

NÓBREGA, L. F. P. M.1; MAIA, M. A. O.2 e GOMES, Y. S.3
1,2, 3 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia de Minas 

RESUMO 

O Rio Grande do Norte é um dos estados que 
detém grande potencial para a produção de 
cimento. O Seridó do estado compreende a 
mineração como uma das principais atividades 
econômicas. Dito isto, compõe-se neste trabalho 
uma abordagem geoeconômica da produção de  

cimento no Seridó potiguar, observando, 
sistemicamente, os fatores que influenciam na 
viabilização da produção. Observou-se que, em 
termos de localização, o Seridó potiguar possui 
viabilidade para a produção de cimento. 

PALAVRAS-CHAVE: cimento, Seridó, localização, produção 

ABSTRACT 

The Rio Grande do Norte is one of the states 
which holds big potential to cement production. 
The state’s Seridó realizes the mining as one of 
the main economic activities. Said this, this work 
compounds a geoeconomic approach of cement   

production on the Seridó Potiguar, watching,  
systematically the factors that influence on the 
feasibility of the production. It was observed that, 
in terms of localization, the Seridó Potiguar is 
viable for the cement production  

KEYWORDS: cement, Seridó, localization, production 

1   INTRODUÇÃO 

Kihara (1973) define cimento Portland como um aglomerante hidráulico produto da moagem 
do clinquer porland adicionado, durante a moagem, de pequena quantidade de sulfato de cálcio a 
fim de regular o tempo de início de hidratação dos componentes do cimento (tempo inicial de pega). 

Segundo Taylor (1997), o cimento portland é feito a partir do tratamento térmico de uma 
mistura de calcário e argila, ou de outros materiais de composições e reatividades equivalentes, sob 
uma temperatura máxima de cerca de 1450 °C. A fusão parcial ocorre e nódulos de clínquer são 
produzidos.   
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Segundo CPRM (1972), a rocha carbonática insumo para a fabricação do cimento deve 
conter um mínimo de 42% de CaO e máximos de 4% de Mgo e 10% de SiO2. Menor et al. (1997) 
corrobora o padrão médio qualitativo apontado anteriormente por CPRM (1972) de um teor máximo 
de 42% de CaO para minérios carbonáticos, além de inferir percentagens médias para os outros 
componentes, como: 4,5% de MgO; 13% de SiO2; 7% de Fe2O3 e 0,37% de P2O5 em minérios 
carbonáticos calcíticos utilizados na produção de cimento.  

A produção de cimento, assim como de qualquer outro insumo, tem muitos fatores que giram 
ao redor do valor de venda, que é uma das principais características que ditam o sucesso da 
comercialização do produto, aliado assim, a questão da procura e demanda, frete, custo de produção, 
entre outros.  

A produção de cimento na região do Seridó Potiguar tende a levar a geração de empregos e 
renda, além de, também, contribuir para a comunidade com a arrecadação de impostos e o aumento 
relativo da economia local e regional. Isto é evidenciado pelo advento da abertura de uma fábrica de 
cimento na cidade de Currais Novos, que opera desde o ano de 2014, onde é possível observar os 
impactos diretos e indiretos sobre a localidade e as populações circunvizinhas.  

O objetivo do trabalho consiste em pesquisar e compreender, de um ponto de vista 
geoeconômico, como a produção de cimento no Seridó do Rio Grande do Norte pode ser viável e bem 
sucedida, assimilando e explicitando, assim, os fatores necessários e suficientes para tal.  

2 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para a produção do presente artigo tem se caracterizado, com base no 
objetivo da pesquisa, como exploratória e descritiva, de acordo com Gil (2002). Exploratória, tendo 
em vista que, inicialmente, o estudo que está sendo realizado tem como alvo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a tomá-lo mais explícito e também a constituir hipóteses. 
Utilizando como método, principalmente, o levantamento bibliográfico e a análise de exemplos. 
Descritiva, levando em consideração que, do ponto de vista da pesquisa, consolida-se o 
estabelecimento de relações entre variáveis, também determinando a natureza desta relação. Para a 
realização de tal, é utilizada a observação sistêmica.   

Segundo o pensamento de Marconi & Lakatos (2003), o levantamento de dados de variadas 
fontes, escopo principal da pesquisa até o dado momento, é responsável por gerar um material-fonte 
que, por sua vez, é útil não só por trazer conhecimentos que servem de back-ground ao campo de 
interesse, como também para evitar possíveis duplicações e/ou esforços denecessários; também, 
ainda, sugerindo problemas, hipóteses e orientar para outras fontes de coleta de informação útil.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O mercado do cimento representa um dos maiores exemplos de um clássico oligopólio de 
produto padrão ofertado por um reduzido número de produtores (Simonsen, 1988). Assim, a flutuação 
de preços em determinado mercado e região, segundo a teoria econômica, deve ser baixa.   

A evolução da produção de cimento está ligada à atividade econômica e aos níveis de 
industrialização e desenvolvimento da infraestrutura. Diante disso, a intensidade da demanda por 
cimento vem caindo nos países desenvolvidos e subindo em diversos países em desenvolvimento 
(Pacheco-Torgal et al., 2014).  

Segundo Haguenauer (1997) a uma distância de cerca de 300 km da fábrica, ou cerca de 500 
km em áreas de menor densidade populacional, o custo de transporte representa de 10% a 20% do 
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preço do produto. Em consonância com a afirmação de anterior, Rosenbaum and Sukharomana (2001) 
indica que a produção de cimento envolve grandes custos de distribuição e que 94,5% do cimento 
consumido são produzidos com um raio máximo de distribuição de 300 milhas - 482 km aprox. 
(Figura 1)  

Figura 1. Raio máximo de distribuição do cimento, considerando dados de Rosenbaum and 
Sukharomana (2001).  

Com base na Figura 1, pode-se compreender que a localização da fábrica de cimento é 
estratégica pois abrange grandes centros econômicos que estão em crescimento, como as capitais dos 
estados, por exemplo. É claro e evidente que este raio de abrangência do cimento produzido no Seridó 
não é um valor fixo e constante, mas que está em constante mudança pela flutuação do preço do 
cimento, devido a diversos fatores.  

É importante ressaltar também, que os dados obtidos para a elaboração do gráfico são advindos 
de um estudo internacional, que, por sua vez, pode apresentar uma certa discrepância com os valores 
do nosso país por possuir, de certa forma, uma logística de produção e principalmente de transporte 
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(frete) diferente do Brasil, por exemplo, nos países desenvolvidos o domínio é da malha ferroviária, 
enquanto no Brasil a grande parte da circulação de mercadorias (inclusive o cimento) se dá por meio 
das rodovias.  

O cimento possui uma curta vida útil. Sendo assim, grandes estoques são inviáveis, o que torna 
as interações de mercado muito rápidas. A indústria cimenteira é considerada por Teixeira et al. 
(2003) como madura por contar com poucas melhorias tecnológicas; sendo o último advento 
considerável a inserção do processo de produção a seco nos anos 1970.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A característica econômica de que: a uma distância de 300km o custo de transporte representa 
10% a 20% do preço do cimento, infere que o produto produzido na recente fábrica instalada em 
Currais Novos possui um raio de distribuição menor em relação aos grandes centros, o que garante 
assim, menores custos finais ao produto.  

Em termos de localização, o Seridó se vê muito privilegiado para a produção de cimento pois 
dispões de muitos fatores que enriquecem e facilitam a produção do cimento como: jazidas de 
matérias primas abundante, localização viável dos centros urbanos consumidores, altas temperaturas, 
entre outros.   

Outros fatores podem ser abordados em trabalhos futuros para uma observação mais precisa 
sobre a questão do cimento no Seridó Potiguar, como, por exemplo o consumo energético, os impactos 
ambientais, a geração de gás carbônico que é inerente a produção de cimento, rota produtiva, etc.  
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RESUMO

O mineral gipsita é um sulfato de cálcio 

dihidratado que apresenta um amplo campo de 

utilização, sendo o polo gesseiro do Araripe 

responsável pela maior reserva brasileira. Este 

artigo objetivou um levantamento da área e um 

estudo mais aprofundado relativo à sua 

produtividade, geração de empregos e principais 

investimentos. Após a pesquisa na região foi 

possível notar que o polo gesseiro do Araripe é 

de grande importância para a produção gesseira 

do país, auxiliando o setor da construção civil.

ABSTRACT 

The mineral gypsite is a calcium sulphate 

dihydrate that has a wide field of use, being 

Araripe gypsum pole the responsible for the 

largest Brazilian reserve. This article aimed at a 

survey of the area and a more detailed study 

regarding its production, job creation and main 

investments. After a research in the region it 

was possible to notice that the Araripe's 

gusseted pole is of great importance for the 

country's gossiping production, assisting in the 

civil construction sector. 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor de gipsita da América do Sul, de acordo com o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) e entre todos os seus estados, o Pernambuco é o maior 

produtor, sendo responsável 91,5% da produção brasileira, tendo 24 das 30 minas em atividade no 

país. A região onde se localiza essas jazidas é denominada de polo gesseiro do Araripe, que é 

composto por 5 municípios. Esses dados mostram a necessidade cada vez maior de que novos 

estudos sejam feitos como forma de divulgar uma das maiores regiões mineradoras do país. O 

artigo tem como objetivo mostrar a importância dessa região para o país, e analisar os principais 

aspectos que a envolvem. 

PALAVRAS-CHAVE:  Jazida, importância, gipsita.


KEYWORDS:   Deposit, importance, gypsite. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Caracterização da área 

A região onde está localizado o polo gesseiro é formada por cinco municípios: Araripina, Ipubi, 

Bodocó, Ouricuri e Trindade, a oeste do estado de Pernambuco (figura 1).  

Figura 1: Representação geográfica do polo gesseiro de Pernambuco. Fonte: RADAM, 2011. 

Os municípios representados na Figura 1 fazem parte da Chapada do Araripe, uma região 

que segundo o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) possui as jazidas de gipsita de melhor 

qualidade do mundo. Atualmente, o polo gesseiro do Araripe é responsável por cerca de 90% da 

produção nacional de gipsita, e assume um papel de destaque cada vez maior no Brasil. 

2.2 Mineralogia e geologia 
A gipsita, mineral abundante na natureza, é um sulfato de cálcio hidratado cuja fórmula 

química é CaSO4.2H2O. Cristaliza-se no sistema monoclínico e geralmente ocorre associado à 

calcários, folhelhos, margas e argilas. Na região do polo gesseiro são encontradas 5 variedades 

mineralógicas de gipsita: a cocadinha – gipsita estratificada com raros filmes de argila verde –, a 

Johnson – variedade mais pura, com coloração creme e que apresenta uma estrutura com “nódulos” 

e “estrelas” –, a Rapadura (Figura 2) – variedade estratificada que possui filmes milimétricos de 

argila verde –, Estrelinha – apresenta cristais radiados – e Selenita – que é em forma de placas. As 

empresas que atuam na região têm preferência por algumas variedades em detrimentos de outra, 

dependendo da utilização a qual o mineral vai ter. 

Figura 2: Variedade mineralógica de gipsita denominada rapadura. Fonte: IFRN, 2015. 
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De acordo com o DNPM, o gipso pode ocorrer associado a outros minerais, constituindo as 

rochas gipsíferas. Entre estes minerais estão a anidrita, calcita, dolomita, halita, e argilas. Na região 

do Araripe, a argila é, sem dúvidas, o principal contaminante da gipsita. Em Pernambuco, as jazidas 

estão inseridas em domínios da Formação Santana, formada por siltitos, margas, calcários, 

folhelhos e intercalações de gipsita. (MENOR et al, 1993, p.93-103) ao discorrer sobre a formação 

Santana argumenta: “A Formação Santana, do Cretáceo Inferior da bacia do Araripe, possui uma 

sequência evaporítica bastante complexa, com distribuição de níveis de gipsita nos membros 

inferior (Crato), intermediário (Ipubi) e superior (Romualdo), atingindo sua magnitude máxima no 

Membro Ipubi, com camadas descontínuas com espessuras de até 32 metros, no Estado de 

Pernambuco” (MENOR et al, 1993, p.93-103). 

2.3 Lavra 
O método utilizado para extração da gipsita é o da lavra a céu aberto. Como o CETEM 

(2005) observou, a gipsita absorve parte da força do explosivo dificultando o desmonte. Com isso, 

na perfuração, os furos precisam ser programados com pequeno espaçamento a fim de possibilitar 

uma distribuição mais densa desses explosivos.  

De um modo geral, a atividade de lavra obedece a seguinte sequência: Limpeza do terreno, 

decapeamento, perfuração, desmonte, carregamento e transporte. A limpeza do terreno e o 

decapeamento ocorrem quase que ao mesmo tempo. O material que faz a cobertura do minério é 

retirado com a ajuda de um maquinário de grande porte. 

 Já o desmonte, ocorre através do uso de explosivos e o carregamento de explosivos segue 

um plano de fogo pré-definido. Em uma das maiores minas, é possível verificar que os blocos 

maiores após a explosão ficam espalhados em uma grande área e com o auxílio de um rompedor 

hidráulico (Figura 3), sofrem uma nova fragmentação. 

Figura 3: Material resultante sofrendo uma nova fragmentação através do rompedor hidráulico. Fonte: 

IFRN, 2015. 

Após esse processo, ocorre o carregamento e transporte do material para as unidades de 

beneficiamento. 

2.4 Beneficiamento 
O beneficiamento desse mineral ocorre em geral com uma seleção manual do material, 

seguida de britagem, moagem e peneiramento. O resultado das operações deve apresentar uma 

granulometria uniforme, e para obter o produto final de maior qualidade faz-se necessário a retirada 
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de contaminantes, como a argila. A gipsita é um sulfato de cálcio hidratado e como tal, quando é 

aquecido no processo denominado de calcinação, as temperaturas chegam à ordem de 120 a 180 

graus, transformando assim o sulfato de cálcio hidratado em hemidrato (gesso) devido à parte da 

água de sua composição que é perdida. 

2.5 Produção e reservas 
De acordo com o Sumário Mineral Brasileiro 2012, o estado de Pernambuco é o principal 

produtor de gipsita do país, sendo responsável por 91,5% de toda a produção brasileira, tendo 

destaque para a região do polo gesseiro, que como já foi dito anteriormente é formado pelos 

municípios de Araripina, Bodocó, Ipubi, Ouricuri e Trindade. As reservas destes municípios estão 

apresentadas na tabela a seguir: 

Tabela 1. Dados das reservas de gipsita dos municípios que constituem o polo gesseiro de 

Pernambuco. Fonte: Anuário Mineral Brasileiro, 2010. 

Segundo o DNPM, das cinco maiores empresas produtoras de gipsita do Brasil, quatro delas 

atuam exclusivamente na região do Araripe e apenas uma opera alguma mina em outros estados. 

2.6 Utilização 
 A gipsita é um mineral que possui um amplo e diversificado campo de utilização, podendo 

ser destinada para diversos setores da economia. De acordo com Anuário Mineral Brasileiro 2010, a 

gipsita bruta extraída em Pernambuco teve os seguintes destinos: Gesso (60.75%), condicionador de 

solos (13.24%), construção civil (10.91%), cimento (9.74%), extração e beneficiamento de minerais 

(3.90%), corretivo de solos (0.66%). Como foi mostrado no Anuário Mineral, o principal produto 

gerado a partir da gipsita é, sem dúvida, o gesso, que entra na composição de pré-moldados como a 

placa de gesso, principal produto fabricado na região do Araripe. Uma das maiores fábricas de 

placas de gesso da região fabrica cerca de 8000 placas por dia. 

3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES
Após a pesquisa na região foi possível notar que apesar de ser um ponto promissor 

na produção gesseira do país, o polo do Araripe enfrenta alguns problemas que dificultam o 

seu desenvolvimento como, por exemplo, a falta de mão de obra qualificada, os problemas com o 

meio ambiente e o alto custo do transporte. É necessário que haja um grande investimento com o 

intuito de solucionar o problema das mineradoras, e viabilizar o crescimento da produção deste 

mineral. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho procurou mostrar o potencial do polo gesseiro do Araripe na extração de 

gipsita, abordando cada etapa deste processo, não se esquecendo de citar os mais diversos usos a 

partir desse mineral. O grande e recente crescimento da indústria de construção civil em todo o 

Brasil proporcionará uma demanda de material gesseiro ainda maior e é necessário que sejam 

estabelecidas as condições necessárias para que haja um aumento da produção. Os projetos 

para solucionarem os problemas enfrentados pelas mineradoras já existem, no entanto ainda não foi 

feito nada para que saíssem do papel. 
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POTENCIAL DA CALCEDÔNIA NA MASSA CERÂMICA 

ROCHA, J.F.1; CUNHA, H.F.2 e NASCIMENTO, V. L.3
1,2 IFRN – Campus Natal-Central; 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O estudo da viabilização para reutilização de 
rejeitos e estéreis na mineração é 
imprescindível à comunidade científica para 
reduzir os danos ao meio ambiente. A 
Calcedônia é um mineraloide amorfo da sílica 
(SiO2), que pode se encontrar em rochas 
sedimentares denominadas Cherts, e também 
em rochas ígneas, por meio de veios. Também

pode ser encontrada em meios de rejeitos a sua 
aplicação na massa cerâmica pode ser 
constatada. A metodologia aplicada foi análise 
química por meio de  EDX e sinterização 
da calcedôncia. Os resultados principais da 
análise foram 86,473% de SiO2, 4,675% de 
Fe2O3 e 5,549% de Al2O3. A calcedônia 
também resistiu a sinterização de 1200ºC em 
mufla.     

ABSTRACT 

The feasibility study for reuse of wastes and 

barren in mining is essential for the scientific 

community to reduce damages to the 

environment. Chalcedony is an amorphous silica 

mineraloid (SiO2), which can be found in 

sedimentary rocks called Cherts, and also in 

igneous rocks, by means of veins. It can also be 

found in tailings media and its  

applications in   the ceramic mass can be verified. 

The methodology applied was chemical analysis 

by EDX and chalcedony sintering. The main 

results of the chemical analysis were 86,473% 

SiO2, 4,675% Fe2O3 and 5,549%     Al2O3. 

Chalcedony also resisted sintering of 1200º C in 

a muffle. 

PALAVRAS-CHAVE: Calcedônia, Reutilização, Cerâmica. 

KEYWORDS: Chalcedony, Reuse, Ceramics. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização da cerâmica é bastante abrangente em diversos setores de nossa sociedade, 

tanto para revestimento, quanto para a estética de um determinado local ou objeto. Sua 

composição pode variar de acordo com a sua classificação para sua função (ABCERAM, 

2017[1]). Em virtude das propriedades para obter-se cada tipo de cerâmica. A utilização de 

compostos reutilizados de outras áreas da indústria pode tornar os meios de produção mais limpos 

e construir um meio mais saudável para a sociedade. 

Dentre os compostos que podem ser reutilizados destaca-se a calcedônia, mineraloide 

amorfo constituído de sílica SiO2 (Dana, 1978[2]) e impurezas... e pode se encontrar em veios 

hidrotermais preenchendo cavidades de rochas. É utilizada como gema e também na indústria 

cerâmica, sendo utilizadas pelos moinhos de bolas para cominuir os materiais devido a sua dureza 

elevada, 7, e na escala de Mohs.  

A calcedônia poderia atuar agindo como esqueleto na peça cerâmica (resistir a 

sinterização de 1200°C) devido a dois pontos: seu ponto de fusão elevado, cerca de 1734°C 

(DUARTE, 2010[3]), e sua dureza elevada que já foi citada. 

 Então o objetivo deste artigo consiste na inserção da calcedônia na massa cerâmica 

analisando seu potencial para a aplicação em algum tipo de classificação segundo a norma 

NBR13818:1997[4]. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia deste artigo consiste em dois grandes grupos: A parte da preparação da 

amostra e a parte dos testes aplicados à calcedônia.  

A amostra foi proveniente do município de Solidade, estado da Paraíba. Foram 

realizados os procedimentos de cominuição que eram: Britagem por meio de um britador de 

mandíbula, moagem por um moinho de martelo e por um moinho planetário, e peneiração para 

à granulometria de 200# mesh (2,83 mm).  

Os testes para determinar à qual tipo de cerâmica a calcedônia pode ser aplicada, foram 

feitos uma análise química qualitativa por via espectroscopia de Raio X, para determinar os 

elementos presentes, contaminantes ou não.  O procedimento foi realizado no Laboratório de 

Caracterização de Minerais e Materiais. 
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Também foi realizada uma sinterização com a calcedônia em temperatura de 1200°C 

para ver à aplicação em relação ao grés porcelanato (NBR 13818:1997[4]). A queima foi 

realizada em mufla com o patamar único de 1200°C por 30 minutos e uma taxa de queima de 

10°C por minuto. A queima foi realizada no Laboratório de Processamento Mineral e 

Resíduos. A figura (1) a seguir mostra um cadinho com calcedônia dentro da mufla para a 

sinterização. 

  Figura (1): Calcedônia na mufla para sinterização. 

  Fonte: Autor próprio. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A análise química teve como resultados principais a Sílica, SiO2, 86,473%, ponto 

importante para as características físico-químicas na sinterização para resistir a temperatura de 

1200°C. O outro composto que se destacou no EDX foi o Al2O3, 5,549 %, composto que ajuda 

na vitrificação do corpo de prova e posteriormente na absorção de água, fator determinante para 

a classificação de tipos de cerâmica. Os outros compostos estão na tabela (1) a seguir. 
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Tabela (1): Resultados do EDX 

Fonte: Autor próprio. 

A sinterização do material apresentou aspecto positivo, já que a calcedônia resistiu a 

sinterização apesar que, depois da queima apresentou um aspecto avermelhado, o fator da 

contaminação não é tão grave nesse caso já que ele pode ser contido pelos esmaltes, compostos 

que se utilizam na indústria dos grés porcelanatos. A figura (2) mostra a calcedônia cominuída 

após a sinterização.  

Figura(2): Calcêdonia após sinterização. 

 Fonte: Autor próprio. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o mineraloide calcêdonia, apresenta, pelos testes aplicados, um potencial para 

ser aplicado na indústria de cerâmica. Sua composição silicática serve como o esqueleto da peça 

cerâmica, uma variável para a substituição do quartzo, resistindo a sinterização de 1200°C. O 

estudo de rejeitos ricos em calcêdonia ou possíveis depósitos que possuam esse mineraloide faz-

se necessário visando o beneficiamento tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente 

reduzindo os danos causados pela mineração, área que faz precisa para toda extração de matéria 

prima mineral. 
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COMPARATIVO QUÍMICO DOS REJEITOS DE SCHEELITA DAS MINAS 
BREJUÍ EM CURRAIS NOVOS E BODÓ EM CERRO CORÁ/RN   

RESUMO 

Com o objetivo de reaproveitar resíduos, esse 

trabalho aborda a comparação das 

caracterizações químicas do rejeito de scheelita 

da mina Brejuí, em Currais Novos, e da mina 

Bodó, em Cerro Corá, para incorporação em 

cerâmicas. As amostras foram cominuidas e 

caracterizadas. Os resultados indicaram 

diferença entre os teores das amostras e o 

surgimento de elementos distintos. Portanto, os 

resíduos serão capazes de serem adicionados a 

materiais para a fabricação de revestimento 

cerâmico. 

ABSTRACT 

In order to reuse waste, this work deals with the 

comparison of chemical characterizations of 

scheelite from tailings Brejuí mine in Currais 

Novos, and mina Bodó, in Cerro Corá, for 

incorporation in ceramics. The samples were 

cominuidas and characterized. The results 

indicated differences between the levels of 

samples and the emergence of distinct elements. 

Therefore, the waste will be able to be added to 

materials for the manufacture of ceramic coating. 

1 INTRODUÇÃO 

O mineral Scheelita é um tungstato de cálcio, fórmula química CaWO4 com 80,6% de WO3 e 

19,4% de CaO; apresenta uma dureza média e uma alta densidade. É formado por processos 

hidrotermais e metassomáticos em íntima associação com metamorfismo de contato, nas quais as 

rochas encaixantes são calcários, por metamorfismo regional de pressão média a baixa e em 

pegmatitos graníticos. Além disso, pode ser encontrado como mineral detrítico em placeres. O 

mineral é solúvel em HCL e normalmente é associado a volframita.[1] 

Os principais depósitos de scheelita do Brasil encontram-se localizados nos estados do Rio 

Grande do Norte e Paraíba, sendo conhecidas cerca de 700 localidades, distribuídas numa área de 

aproximadamente 20.000 km², constituindo a Província Scheelitífera do Seridó. A maior 

concentração e os mais importantes jazimentos de scheelita ocorrem predominantemente próximos à 

cidade de Currais Novos, na estrutura Brejuí/Barra Verde e Bodó/Cerro Corá.[2] 

A sheelita é um mineral friável, ou seja, se fragmenta facilmente, ocasionando, portanto, na 

etapa do beneficiamento, uma grande quantidade de resíduos, o que diverge do objetivo principal da 

PALAVRAS-CHAVE: Rejeitos, Scheelita, Mina Bodó, Mina Brejuí  

KEYWORDS: Tailings, Sheelite, Bodó Mine, Brejuí Mina  
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extração do minério. Esse resíduo, se descartado de forma incorreta na natureza, pode gerar grandes 

impactos ambientais ao meio ambiente. Baseando-se nessa problemática, esse trabalho objetiva a 

diminuição de impactos ambientais causados durante o beneficiamento do mineral, a utilização do 

rejeito de scheelita, além da amplidão da validade das reservas de matérias-primas através da 

obtenção da composição química dos rejeitos de diferentes empresas avaliando seus respectivos 

potenciais na composição de revestimentos cerâmicos.  

2 METODOLOGIA 

Foram realizadas as amostragens nas minas Bodó e Brejuí, processos pelos quais os materiais 

utilizados na pesquisa foram coletados. As amostras passaram pelo processo de cominuição, que é 

constituído respectivamente pela secagem, na qual o rejeito perde umidade em uma estufa de 110°C, 

moagem, para reduzir sua granulometria através das fragmentações realizadas pelo moinho de bolas, 

peneiramento a #200, para suas classificações, e quarteamento, meio pelo qual os rejeitos sofrem 

homogeneização.  

Posteriormente, foram caracterizadas por Espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX), 

técnica estabelecida para análises, monitoramento, caracterizações químicas quantitativas e 

qualitativas de materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. Em seguida, foram realizadas pesquisas, 

a fim se obterem possíveis funcionalidades desses materiais em revestimentos cerâmicos, levando em 

conta os elementos presentes e suas respectivas quantidades. 

Figura 1: Fluxograma dos processos utilizados 

AMOSTRAGEM COMINUIÇÃO

PENEIRAMENTO QUARTEAMENTO

FRX
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Realizados os testes de FRX, observa-se que ambos os rejeitos apresentam uma grande 

variedade de óxidos em suas composições químicas. Isso se dá pelo fato da Província Scheelitífera 

do Seridó, um dos principais depósitos de scheelita no Brasil, conter uma geologia bastante 

diversificada e rica em rochas como o pegmatito e o mármore. 

Grande parte dos elementos encontrados nas composições são qualificados para a aplicação 

em materiais cerâmicos, por possuirem um alto potencial de atuação. O dióxido de silício (SiO2) 

funciona como elemento estruturante e refratário, por suportar elevadas temperaturas - observa-se na 

tabela 1 que o dióxido de silício está presente em maior quantidade no rejeito da mina Brejuí , com 

70.023% de aparição. O Óxido de Cálcio (CaO), no revestimento cerâmico, desempenha um papel 

de fundente, gerando as primeiras fases líquidas durante a queima e sendo responsável pelo processo 

inicial de densificação, que contribui para a redução da porosidade - no comparativo realizado surge 

em maior quantidade no rejeito da Mina Bodó, apontado com 18.414% de presença. Outra relevante 

diferença se faz na quantidade de Fe2O3, que na amostra da Mina Bodó analisada contém 2,513% a 

mais do que a amostra da Mina Brejuí. Esse óxido é prejudicial à cerâmica branca, pois, durante sua 

sinterização, apresenta uma coloração escura, diminuindo os aspectos técnicos e 

mercadológicos do produto cerâmico. Além disso, apresenta um baixo ponto de fusão, 

dificultando a queima do material. Os demais componentes apresentaram quantidades distintas 

desprezíveis, com exceções do V2O5, ZrO2 e ZnO, que só aparecem no rejeito da Brejuí e do Óxido 

de Bário, que se apresenta apenas no rejeito da Bodó, como pode-se compreender melhor na tabela 

1, abaixo: 

TABELA 1: Resultados das caracterizações químicas por FRX 

ELEMENTO QUANTIDADE 
REJEITO 
BREJUÍ 

QUANTIDADE 
REJEITO 

BODÓ 
SiO2 70.023% 63.019% 

CaO 15.226% 18.414% 

Al2O3 6.599% 6.591% 

Fe2O3 6.008% 8.521% 

K2O 1.132% 1.897% 

TiO2 0.371% 0.381% 

SO3 0.215% 0.227% 

MnO 0.177% 0.214% 

WO3 0.129% 0.278% 

SrO 0.038% 0.072% 

V2O5 0.029% - 

ZrO2 0.024% - 

ZnO 0.015% - 

Rb2O 0.010% 0.020% 

Au2O 0.003% 0.024% 

BaO - 0.342% 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

As duas potências estudadas apresentaram uma qualificação para serem incorporadas em 

formulações de massas cerâmicas. No entanto, em termos refratários e estruturantes, o rejeito que 

mais se enquadra é o da mina Brejuí, por possuir uma porcentagem maior de dióxido de silício. Além 

disso, o rejeito também apresenta uma quantidade menor de Fe2O3, o que comparado à outra amostra 

apresenta-se como mais viável. Ademais, a amostra da mina Bodó é mais indicada para condições de 

fundente, pois apresenta uma majoritária quantidade de CaO.  
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CARACTERIZAÇÃO DO REJEITO PROVENIENTE DO
BENEFICIAMENTO DE MUSCOVITA
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo a caracterização
do rejeito do processamento da muscovita. A
empresa de mineração Bentonit União do
Nordeste–BUN beneficia a muscovita, variedade
de mica comumente encontrada na região do
Seridó. O beneficiamento dessa substância
proveniente dos pegmatitos gera um grande
quantitativo de rejeito o que atualmente é um
enorme passivo ambiental. Neste contexto, a
caracterização desses rejeitos será feita de modo
a avaliar alternativas para sua utilização, como

também a estruturação de um banco de dados
para análise físico-química dos materiais e
possíveis tecnologias que poderiam ser adotadas
para sua utilização como material alternativo. A
amostra de muscovita coletadas nas pilhas de
rejeito passaram por uma caracterização física,
química e mineralógica, através das técnicas de
difração de raios-X (DRX), determinação da
distribuição granulométrica por peneiramento e
analise da composição química através
fluorescência de raios X (FRX).

ABSTRACT
This work has as objective to characterization do
rejeito do processing of Muscovite. Company of
mineracao Bentonit União do Nordeste - BUN
benefits Muscovite, variety of mica found
comumente na região do Seridó. Or
beneficiamento dessa substance from two
pegmatitos gera um grande rejeito quantitativo or
atualmente é um enormous environmental
passive. Context, to characterization desses
rejeitos Neste will be Keita's mode to evaluate
alternatives for sua Utilização, as also to
metodologia de um dice for physico-chemical

analysis of the Bank two materiais e possíveis
communal technology be adopted for sua
Utilização as alternative material. Amostra of
Muscovite coletadas nas batteries of rejeito
passaram by physical, chemical, and
mineralogical characterization, through uma das
difracao de raios-X (XRD) techniques,
Determinação da Distribuição particle by
peneiramento e Análise da chemical composition
through fluorescence raios X (FRX).

PALAVRAS-CHAVE:  caracterização, rejeito.

KEYWORDS:  characterization, waste.
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1 INTRODUÇÃO

O aproveitamento dos rejeitos industriais é uma tendência para uso como materiais
alternativos e tem dado certo em vários países do Mundo. São as principais razões que motivam os
países a reciclarem seus rejeitos industriais: primeiro, o esgotamento das reservas de materiais
confiáveis e segundo, o crescente volume de resíduos sólidos, que põem em risco a saúde pública,
ocupa o espaço e degradam o meio ambiente (MENEZES et al., 2007).

Para a verificação da possibilidade do aproveitamento destes rejeitos, faz-se necessária a
caracterização tecnológica dos mesmos utilizando análise e ensaios tais como: a caracterização
mineralógica, análise granulométrica, análise química e ensaios tecnológicos específicos, visto que,
esta é uma etapa fundamental para o aproveitamento de um recurso mineral. No beneficiamento
mineral a caracterização abrange aspectos físicos, químicos, mineralógicos, texturais, estruturais e
respostas às operações unitárias.

2 METODOLOGIA

A amostra utilizada neste trabalho foi proveniente das pilhas de rejeito resultante do
processamento do material denominado mica Murrão da empresa Bentonit União do Nordeste –
BUN/PL, extraída de jazidas localizada na província pegmatítica do estado da Paraíba e do Rio
Grande do Norte.

A primeira etapa do trabalho incluiu a caracterização detalhada da amostra, de modo a nos
auxiliar nas etapas subsequentes. A Figura 1 apresenta o fluxograma com etapas envolvidas na
preparação de cada amostra para ensaios e análises. As amostras de rejeito foram britadas em
laboratório, usando britadores de mandíbulas e cônicos de forma estagiada (< 300 µm) a fim de
minimizar a geração de finos.

Figura 1 - Fluxograma do processamento das amostras.
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A fim de analisar a distribuição granulométrica foram utilizados ensaios de peneiramento,
sendo utilizadas as seguintes malhas de peneiramento (µm): 300; 210; 150; 75; 45; e 38. Análises
químicas por espectrometria de fluorescência de raios-X foram realizadas no equipamento da
Shimadzu (EDX-720). As análises por difratometria de raios-X foram realizadas usando o método do
pó no equipamento Bruker-D4 Endeavor no laboratório de Tecnologia Mineral do Cetem/RJ.

Na determinação da composição mineralógica foi utilizado o método de análise por difração
de raios-x (DRX), com o uso do difratômetro de raios-x. Análises quantitativas, a partir dos dados de
raios-X, foram calculadas pelo método de refinamento de espectro multifásico total (método de
Rietveld).

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

3.1 Análises Granulométricas
Os resultados de medida da distribuição granulométrica da amostra global para a amostra

estudada é mostrada na Figura 2, onde se observa que 40% de partículas estão acima de 150 μm e
20% de partículas passantes na malha de 38 μm.

Figura 2 - Distribuição granulométrica.

Tamanho de partícula (µm)

3.1 Análise Química

A análise granuloquímica da amostra é apresentada na Figura 3. A análise química mostrou
que os teores dos principais elementos presentes na amostra, estão dentro dos padrões, visto que a
amostra é resultante do beneficiamento da muscovita proveniente dos pegmatitos. É evidente a
predominância de SiO2 com teor médio de 68% em todas as frações analisadas e destaca-se também
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Figura 3 - Teores dos principais constituintes por fração granulométrica.

3.2 Identificação dos Minerais: Difratometria de Raios-X
A difratometria de raios-X (DRX) permitiu a identificação das espécies minerais presentes na

amostra estudada. As principais fases minerais presentes foram: quartzo, muscovita e albita, como
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esperado para esse tipo de minério. A Figura 4 sintetiza as análises quantitativas, utilizando o método
de Rietveld.

Figura 4 - Análise quantitativa das fases presentes nas alíquotas referentes às várias frações

analisadas.
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados oriundos da caracterização tecnológica realizada na amostra em estudo, que 
envolveram a caracterização física, química e mineralógica, permitiram chegar às seguintes 
conclusões:

Os resultados da análise química mostraram que os teores dos elementos principais da 
composição dos pegmatitos encontram-se dentro dos valores atribuídos preestabelecidos para a mica 
natural, o teor de ferro foi encontrado dentro do valor (médio 0,8%) estabelecido para alguns usos na 
indústria.

A análise granulométrica observou-se que 40% de partículas estão acima de 150 μm e 20%
de partículas passantes na malha de 38 μm.

A difratometria de raios-X mostrou os principais componentes mineralógicos da amostra, 
quartzo, muscovita, albita, leucita como era de se esperar, ou seja, o que a empresa considera rejeito, 
tem as mesmas características do que eles denominam de concentrado.
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE CONSUMIDORES INDUSTRIAIS NOS MUNICÍPIOS DE 

GOIANINHA/RN E CANGUARETAMA/RN  

MATOS, M. G. O.1; SILVA, R. C. G.2; GOMES, W. A.3; ARAÚJO JÚNIOR, A. D.4; GALVÃO, A. K. L.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO
Este estudo objetiva demonstrar como a energia 

elétrica pode ser melhor aproveitada, 

considerando informações da fatura. 

Inicialmente foi feito um mapeamento na região, 

para encontrar consumidores industriais e 

identificar possíveis problemas na cobrança de 

suas faturas de energia elétrica. Em seguida, 

demonstrou-se que alguns consumidores poderão 

reduzir suas despesas, adotando medidas como: 

correção do fator de potência e aumento do valor 

da demanda contratada.

ABSTRACT
This study aims to demonstrate how electricity 

can be better utilized, considering invoice 

information. Initially a mapping was done in the 

region, to find industrial consumers and identify 

possible problems in the collection of their 

electric bills. Then, it was demonstrated that 

some consumers could reduce their expenses, 

adopting measures such as: correction of power 

factor and increase in the value of contracted 

demand. 

1 INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, praticamente todos os equipamentos usados rotineiramente funcionam a base de 

energia elétrica. Além disso, os números de consumidores de energia aumentam a cada ano. Com 

isso, é necessária uma unidade de medida de rendimento das instalações residenciais e industriais, no 

qual o fator de potência é aplicado para que energia fornecida pelas redes distribuidoras não seja 

desperdiçada, por meio do efeito Joule e pela potência reativa. 

Uma das composições da conta de energia elétrica, é a cobrança pelo consumo da energia 

elétrica reativa e energia elétrica ativa. Esta última, medida em kWh, é a energia que realmente 

executa trabalho, ou seja, no caso dos motores é a energia responsável pelo movimento de rotação. 

A energia elétrica reativa, medida em kVArh, é a componente da energia elétrica que não 

realiza trabalho, mas é consumida pelos equipamentos com a finalidade de formar os campos 

PALAVRAS-CHAVE:  Energia elétrica, Fator de potência, Tarifação de energia elétrica. 

KEYWORDS:  Electric power, Power factor, Electric energy charging. 
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eletromagnéticos necessários para o funcionamento. Apesar de necessária, a utilização de energia 

elétrica reativa deve ser limitada ao mínimo possível, por não realizar trabalho efetivo, servindo 

apenas para magnetizar as bobinas dos equipamentos. O excesso de energia reativa exige condutores 

de maior seção e transformadores de maior capacidade. A esse excesso estão associadas ainda perdas 

por aquecimento e quedas de tensão (GUSSOW, 2009). 

Uma forma de avaliar se a energia reativa está sendo utilizada racionalmente é relacioná-la 

com a energia ativa através do "fator de potência". Valores altos de fator de potência (próximo de 

1,00) indicam que está sendo utilizada pouca energia reativa em relação à energia ativa, revelando 

uso racional de energia elétrica. Em oposição, valores baixos de fator potência (abaixo de 0,92) 

indicam que há excesso de energia reativa (GUSSOW, 2009). 

Uma forma econômica e racional de se obter energia reativa necessária para a operação dos 

equipamentos é a instalação de bancos de capacitores próximos a esses equipamentos. A instalação 

de capacitores, porém, deve ser precedida de medidas operacionais, que levem à diminuição da 

necessidade de reativo, como o desligamento de motores e outras cargas indutivas ociosas ou 

superdimensionadas. Com os capacitores funcionando como fontes reativas, a circulação dessa 

energia fica limitada aos pontos onde ela é efetivamente necessária, reduzindo perdas, melhorando 

condições operacionais e liberando capacidade em transformadores e condutores para atendimento a 

novas cargas, tanto nas instalações consumidoras como nos sistemas elétricos da concessionária 

(GUSSOW, 2009). 

A conta de energia elétrica dos consumidores de Alta Tensão (tensão de fornecimento acima 

de 2,3kV) será constituída pelos montantes estipulados no contrato firmado com a concessionária, 

pelos valores de consumo (kWh) e de demanda (kW) em uma das opções tarifárias disponíveis: 

Convencional, Horária Verde e Horária Azul (ANEEL, 2010). 

A estrutura tarifária é o conjunto de tarifas aplicadas aos quantitativos de consumo de energia 

elétrica (kWh) e/ou de demanda de potência ativa (kW), de acordo com a modalidade de 

fornecimento. As tarifas variam conforme a opção contratual firmada entre o órgão e a concessionária 

de energia elétrica (ANEEL, 2010). 

O valor cobrado pelo consumo e pela demanda de energia podem variar ao longo do dia e 

conforme o dia da semana. A Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 define horários distintos 

para aplicação de tarifas de forma diferenciada (posto tarifário), comumente chamados de horário de 

ponta e horário fora de ponta, neste último é definido como o período composto por 3 horas 

consecutivas, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da paixão, 

“corpus christi” e demais feriados definidos por lei federal. Na Cosern, conforme a conveniência da 

unidade consumidora, os horários de ponta são: 17h às 20h, 17h30min às 20h30min ou das 18h às 

21h. Sendo assim, o horário fora de ponta consiste nas demais 21h restantes do dia. 

Portanto, o projeto visa analisar a conta de energia elétrica de consumidores industriais nos 

municípios de Goianinha/RN e Canguaretama/RN, visando propor as adequações recomendadas pela 

ANEEL, o que, consequentemente, minimizará os custos financeiros. 

Os objetivos específicos, são: revisão da literatura, levantamento dos consumidores com 

cargas industriais, visitas aos estabelecimentos, análise das contas de energia e apresentação do 

relatório da análise para os consumidores. 

2 METODOLOGIA 

O estudo tem abordagem qualitativa de natureza exploratória e descritiva, pois seu objetivo é 

analisar as contas de energia elétrica de consumidores industriais nos municípios de Goianinha/RN e 

Canguaretama/RN.  
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Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa se classifica como bibliográfica e 

documental, pois além de consulta em livros, periódicos e outros meios de informações, foram 

analisadas contas de energia. 

Para atingir os objetivos, inicialmente foi realizada uma revisão de literatura e uma análise 

demonstrativa de uma fatura de consumidor, que atende ao requisito do projeto. Em seguida, foi feito 

um estudo sobre número de estabelecimentos industriais dos municípios pesquisados.  

A partir desse levantamento, foram realizadas visitas e coletas de dados, com os possíveis 

consumidores de cargas com características industriais. As visitas foram realizadas no período de 06 

de junho a 20 de julho de 2017, quando a equipe apresentou os objetivos do estudo, para os gerentes 

dos estabelecimentos, juntamente com uma via do projeto e um oficio do coordenador, que solicitava 

a cópia da conta de energia para análise. 

Em seguida, os dados das contas de energia elétrica foram analisados e para aqueles que 

apresentaram pagamentos de valores desnecessários, foi realizado estudos para possíveis soluções, 

de acordo com a legislação da ANEEL. Depois de feito esse estudo, os dados serão apresentados para 

os consumidores, visando otimizar o uso da energia e, consequentemente, reduzir os custos anuais da 

conta de energia elétrica.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nos meses de junho e julho de 2017, foram visitadas 15 empresas dos municípios de 

Canguaretama/RN e Goianinha/RN. Destas, 6 aceitaram participar do projeto e forneceram as contas 

de energia. Entre as empresas participantes, 2 que serão identificadas com as letras A e B, destacaram-

se por ter tarifas excedentes disposta na conta de energia emitida pela COSERN (Companhia 

Energética do Rio Grande do Norte).   

No estabelecimento A, obtém-se um fator de potência médio de aproximadamente 0,67, e é 

consumido cerca de 2132 kVarh de energia reativa excedente, durante o mês de funcionamento, com 

medição em 24h diárias. Considerando o preço de R$ 0,29634259 por kVarh, foi cobrada uma multa 

em torno de R$ 632,00, pelo elevado consumo de energia reativa. Além disso, notou-se que este 

consumidor contrata uma demanda de 85kW mensalmente, porém são medidos valores de potência 

entre 120kW e 125kW, o que proporciona o pagamento de uma tarifa de demanda de ultrapassagem. 

O preço da demanda contratada discriminada na conta de energia é de R$ 18,42000265 por 

kW e o valor da demanda ativa excedente desse consumidor é de R$ 36,84000531 por kW, mas a 

partir do momento que a demanda medida é maior do que a contratada, o consumidor paga pelo valor 

medido acrescido ao valor da ultrapassagem e o preço deste acréscimo é o dobro do valor unitário do 

kW. Como podemos ver na Figura 1.   

Figura 1: Dados da conta de energia elétrica da empresa A. 
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Figura 2: Dados comparativos do fator de potência da empresa A com o recomendável pela 

ANEEL. 

Então, será proposto aos responsáveis pela empresa a correção do fator de potência através da 

instalação de um banco de capacitores. Além disso, será sugerido um valor de 125kW para a demanda 

contratada, pois o estabelecimento contrata 85kW e consome cerca de 120kW. Desse modo, as multas 

referentes ao consumo de energia reativa excedente e o de demanda de ultrapassagem serão reduzidas 

a zero, o que nesse caso significa uma redução de R$ 2.023,20, na referida conta de energia, que teve 

um valor médio de R$ 7.500,00 durante os meses do ano. 

No estabelecimento B, foi constatado um fator de potência de 0,83, onde a energia reativa no 

respectivo mês, chegou à 3598,16 kVarh de consumo excedente, com medições diárias. Tendo em 

vista que o valor do kVarh para a localidade é o mesmo da empresa A, R$ 0,29634259, a multa pelo 

excesso do consumo da energia reativa chega a mais de R$ 1.000,00. Tendo como referência a 

demanda contratada que é de 125kW mensal, foi atribuído uma análise da demanda medida da 

empresa, que é em torno de 105kW. Dessa maneira, constatou-se o pagamento de um excedente de 

demanda contratada durante um período de 12 meses, onde poderia ser atribuído uma diminuição sem 

haver ultrapassagens do valor contratado. 

O preço do kW da demanda contratada na conta da empresa B, é de R$ 16,57800239. Por não 

utilizarem valores acima do contratado, não há pagamento de tarifa por ultrapassagem. A Figura 3 

mostra os valores da conta de energia elétrica da empresa B, que foram utilizados para calcular o fator 

de potência expresso na Figura 4. 

Figura 3: Dados da conta de energia elétrica da empresa B. 
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Figura 4: Dados comparativos do fator de potência da empresa B com o recomendável pela 

ANEEL. 

Para a empresa B, além de ser proposto a instalação do banco de capacitores, com a intenção 

de equilibrar o consumo reativo, será discutido uma possível diminuição de 10% da demanda 

contratada, tendo em vista o comportamento da empresa, que não ultrapassou a demanda contratada, 

nos últimos doze meses.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o estudo de cargas industriais é importante para detectar possíveis problemas 

e reduzir custos desnecessários para as empresas. Além disso, o projeto contribui para a formação 

dos discentes envolvidos no projeto, e para a comunidade externa, criando vínculos entre as 

comunidades externas e o instituto. 
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USO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA APLICADO NO CONTROLE 

DE VELOCIDADE DE MOTORES PARA TEARES 

QUEIROZ, E. A. D. N.1; BRITO, A. M.2 , OLIVEIRA, R. G.M.3, MELO, T.Y.4 e  OLIVEIRA, J.K.C.5
1,2 IFRN – Campus Caicó; 3,4IFRN – Campus Caicó; 5IFRN – Campus Caicó

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

 A indústria têxtil no Brasil faz uso de máquinas 
que vêm se desenvolvendo ao longo dos séculos. 
O tear faz parte deste grupo que sofre com perdas 
de produção por ineficiência na regulação de sua 
velocidade em virtude dos seus motores terem o 
controle da velocidade de forma mecânica, 
através de caixas de engrenagens. Este controle 
mecânico é pouco usual, pois necessita de 
intervenções, as quais fazem uso de ferramentas, 
com o objetivo poder alterar sua velocidade, o 

que torna o ajuste demorado. De maneira 
simplificada, os inversores de frequência 
conseguem alterar a velocidade nos motores 
através de um botão. Assim, neste trabalho 
objetiva-se estudar uma adequação de motores 
acionados com o inversor de frequência, para 
otimizar a produção com a variação da 
velocidade possibilitando o aumentar a sua 
produção.

ABSTRACT 

The textile industry in Brazil makes the use of 
machines that have been developing. The loom is 
found in the weaving of textile companies, step 
that suffers from losses in the production for 
inefficiencies of looms’ speed control, because 
they are driven by induction motors and they also 
have mechanical speed control. If they are 
triggered by appropriate induction motors, they 

will have the speed control directed by the 
voltage adjustment applied to the motor. This 
work aims to study an adequacy of motors 
powered with frequency inverter to optimize the 
production and to minimize costs. 

1 INTRODUÇÃO 

O setor têxtil segundo AZEVEDO (1997) é um dos segmentos mais tradicionais da economia 
brasileira (instalou-se no País no final do século XIX), empregador intensivo de mão-de-obra, sendo, 

PALAVRAS-CHAVE: indústria têxtil, tecelagem, tear, motor, inversor de frequência. 

KEYWORDS:  textile industry, weaving, motor, frequency inverter. 
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também, um dos setores mais pulverizados em termos de concentração empresarial, ou seja, não há 
oligopólios, monopólios ou qualquer tipo de cartel, o mesmo é um dos segmentos mais tradicionais 
do Brasil, sendo assim, torna-se bastante comum na indústria nacional. Por estar presente também no 
estado do Rio Grande do Norte e em muitas cidades da região do Seridó como, Caicó, São José do 
Seridó e Jardim de Piranhas, faz com que pequenas empresas têxteis se tornem referências direta 
como contribuintes para a economia e geração de empregos no Seridó do RN. 

 O processo de produção da cadeia têxtil e confecções inicia-se com a matéria-prima sendo 
transformada em fios, seguindo para a tecelagem. É possível caracterizar o processo têxtil como um 
conjunto de operações, o qual pode ser dividido em cinco etapas distintas: beneficiamento (produção 
das fibras), fiação (produção do fio), tecelagem e malharia (produção do tecido), acabamento 
(tingimento, amaciamento, estamparia) e a confecção (produção da roupa) (HASSEMER, 2006). Na 
produção têxtil, o setor de tecelagem é o agente principal dos índices de desenvolvimento da produção 
das empresas, as novas tecnologias otimizaram a produção dessa área proporcionando vantagens 
como a rentabilidade e menor tempo de produção, como exemplo, o inversor de frequência que pode 
ser aplicado na partida e na regulação da velocidade dos motores de indução utilizados nos teares e 
assim otimizando a produção têxtil, com diminuição das paralisações do setor e um domínio mais 
prático e eficaz da velocidade de operação dos teares. Dentre as várias máquinas que podem operar 
no sistema da tecelagem está o tear que, em quantidade, está totalmente anexado com a produção do 
setor. As inovações tecnológicas nas tecelagens ocorreram através da fabricação de teares mais 
velozes e da incorporação de dispositivos a base da microeletrônica (AZEVEDO, 1997). 

Tendo em vista as várias microempresas presentes no Seridó do RN, o trabalho consiste em 
solucionar o problema da ineficiência da produção oriunda dos modelos arcaicos de controle de 
velocidade utilizados nos teares. Estes modelos provocam perdas de produtividade em decorrência 
das constantes interrupções para as manutenções. As industrias têxtis presentes na região garantem 
empregabilidade gerando renda para região com a mão-de-obra, sendo assim, é de vital importância 
de fazer uso da tecnologia com o objetivo de minimizar perdas e garantir a sustentabilidade das 
industrias locais, incentivando também o aumento da produção, já que o crescimento desta área 
significa mais uma opção de renda para os seridoenses, logo, o objetivo deste trabalho é fazer o 
dimensionamento do motor de indução trifásica acionado por inversor de frequência visando a 
economia de energia elétrica, o aumento da produção e a melhoria na qualidade do produto 
industrializado. 

2 METODOLOGIA 

Este trabalho será desenvolvido a partir da perspectiva nas microempresas têxteis do Seridó 
com etapas a serem cumpridas. O mesmo se estrutura em quatro etapas. A primeira etapa relaciona 
as visitas técnicas que serão marcadas e efetuadas as empresas como a I.S Tecelagem do município 
de Jardim de Piranhas com o objetivo de coletara informações, as quais irão auxiliar no 
desenvolvimento do trabalho, pois nas visitas técnicas serão coletados dados como por exemplo: as 
especificações elétricas (dados nominais) dos motores utilizados nos teares, o valor da potência 
elétrica desses motores, as tensões de entrada entre outros. Além dos dados elétricos, será aplicado 
um questionário com os operadores dos teares com o objetivo de identificar o tempo médio de 
paralisação para manutenção, do tempo necessário para regulação da velocidade feita na caixa de 
engrenagens e o custo de manutenção desses motores utilizados nos teares. Entre outros aspectos, 
esses dados servirão de embasamento do estudo do projeto para ajudar nos dimensionamentos dos 
novos motores que irão substituir os atuais com o uso do inversor de frequência. Na Figura 1 encontra-
se o registro fotográfico da primeira visita técnica feita à empresa I.S Tecelagem do município de 
Jardim de Piranhas. 
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Figura 01 - Tear operando na empresa I.S tecelagem em Jardim de Piranhas/RN 
Na segunda etapa, será feito o dimensionamento dos equipamentos (motores e inversores) 

para uso nos teares. Este dimensionamento visará encontrar soluções para o controle de velocidade 
dos teares com a substituição dos controles atuais (manuais) por sistema utilizando motores de 
indução trifásica acionados por inversores de frequência. Assim, está meta será realizada através de 
reuniões periódicas com os docentes do campus IFRN/CA da área têxtil e o orientador deste trabalho 
para dimensionar motores que tenham bons rendimentos e que supra a demanda de produção das 
empresas. 

A terceira etapa consiste em um orçamento abordando os seguintes pontos: custo de 
investimento do inversor e dos motores de indução, uma avaliação do tempo de retorno desse 
investimento e o lucro que, posteriormente, irá trazer, pois espera-se que muitas percas, quanto a 
produção, diminuam. Por fim, a quarta etapa consistirá na apresentação dos resultados obtidos através 
desta pesquisa na empresa no intuito de propor essa melhoria através da substituição dos 
equipamentos, com seu respectivo orçamento do custo de implantação.  

Abaixo, na Tabela 01, encontra-se um cronograma referente as etapas citadas metodologia. 

Tabela 01 - Cronograma referente as etapas a serem realizadas na metodologia 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após os dimensionamentos, pretende-se fazer a aplicação de motores adequados de indução 
trifásico, com auxílio do inversor de frequência, para melhoria da produção e diminuição dos gastos 
com tempo de pausa na produção que são causados, por exemplo, por um comportamento inesperado 
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do motor. Desta forma, espera-se obter êxito com essa substituição na redução do consumo de energia 
elétrica. 

Quanto ao aumento da produção da indústria é possível que seja alcançado em virtude da 
diminuição das constantes paralisações para manutenção quando os teares operam com motores com 
comportamentos inadequados, o que não deve acontecer com uma máquina bem dimensionada que 
funcionará com auxílio do inversor de frequência para o funcionamento do tear.  

O resultado final deste trabalho será acompanhado pelos alunos sob a supervisão do professor 
orientador, durante um período de dois meses após a implantação das mudanças propostas, através 
do acompanhamento dos dados elétricos e da produção da indústria, dessa forma, será possível 
constatar a eficiência do objetivo deste trabalho. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, espera-se que, ao fim deste trabalho, obtenha-se satisfação quanto as expectativas 
criadas com os objetivos e então dessa forma, concluir que aplicações das novas tecnologias podem 
otimizar o setor têxtil no Seridó do RN. 
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PROTÓTIPO DE UM ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA DE BAIXO CUSTO 
CONSTRUÍDO COM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 

PARA COMPETIÇÃO EM PROVAS DE RESGATE 

OLIVEIRA, D. S.1; SILVA, E. T. O.2; BARBOSA, I. F.3 e PIMENTEL, V. C. A.4
1,2,3,4 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O presente artigo apresenta, com objetividade, o 
desenvolvimento de um robô seguidor de linha 
autônomo com baixo custo, voltado para provas 
de resgate, de fabricação artesanal, utilizando de 
material plástico reforçado com fibra de vidro e 
de componentes eletrônicos como sensores, 
atuadores e microcontroladores. Os resultados 

obtidos até então, se mostram satisfatórios, 
indicando a viabilidade de adaptação da 
metodologia utilizada para trabalhos futuros na 
área da robótica educacional, além do 
desenvolvimento profissional dos pesquisadores 
envolvidos.  

ABSTRACT 

This article shows the development of a low 
cost autonomous line follower robot for rescue 
tests, handmade by using fiberglass reinforced 
plastic and electronic components like sensors, 
actuators and microcontrollers. The results 
obtained so far, are satisfactory indicating the 

feasibility of adapting the methodology used for 
future works in the educational robotics area. 
The professional development of  the 
researchers are satisfactory too. 

1 INTRODUÇÃO 

Ultimamente, a robótica vem sendo amplamente aplicada para auxiliar no processo de 
ensino-aprendizagem, formação e educação de crianças. A robótica educacional se destaca por 
facilitar a compreensão de conteúdos curriculares e por desenvolver diferentes habilidades, o 
raciocínio lógico e a criatividade dos alunos [1]. 

O projeto desenvolvido consiste na elaboração de um protótipo de um robô com capacidade 
de vencer os obstáculos e desafios propostos pela Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), 

PALAVRAS-CHAVE: Robótica Móvel, Fibra de Vidro, Seguidor de Linha, OBR. 

KEYWORDS: Mobile Robotics, Fiberglass, Line Follower, OBR. 
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utilizando um material resistente e de fácil manipulação para a confecção da parte mecânica, e 
outros materiais como motores de passos, servo motores, drivers, PCIs, sensores, baterias, Arduino, 
entre outros, visando um bom desempenho e o baixo custo. 

Juntando a premissa da robótica educacional e a premissa do projeto presente, pretende-se 
desenvolver kits de robótica educacional mais acessíveis, baseados no atendimento às exigências e 
requisitos da OBR, que possam dar oportunidade para escolas com baixo poder aquisitivo, 
possibilitando as mesmas em implementar a robótica em sua grade curricular [1], já que os kits 
educacionais de robótica disponíveis no mercado chegam a custar R$ 2.700,00 [2].  

2 METODOLOGIA 

A equipe desenvolvedora é composta por três alunos. A abordagem metodológica de 
execução do projeto baseou-se na pesquisa realizada pelos três componentes sobre a mecânica, a 
eletrônica e software do protótipo. 

A pesquisa fundamentou-se do conhecimento já adquirido nas aulas do curso técnico, do 
conhecimento transmitido entre professores e alunos ou entre os próprios alunos e, no 
conhecimento embasado com artigos científicos, datasheets, blogs, sites, entre outros meios de 
pesquisa. 

Na parte mecânica, desenvolveu-se um chassi utilizando sucata e madeira, com o intuito de 
ser utilizado como base do projeto. O aparato utilizado para a construção da estrutura mecânica 
final foi o Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), apresentando leveza, resistência à 
tração, flexão e impacto, fácil manipulação (usinagem, fabricação, etc.), além de ser um isolante 
elétrico, minimizando interferências e ruídos nos componentes eletrônicos [3]. 

Para a fabricação do chassi com PRFV, foram realizadas as seguintes etapas: 

• Moldagem:

Os moldes foram confeccionados com palitos de picolé, visualizados na parte superior da
Figura 1. Uma placa de vidro foi utilizada como base para os moldes, conforme mostrado na Figura 
2. 

Figura 1: Organização dos moldes. 

• Laminação manual:

Inicialmente, foi realizado todo o procedimento de segurança que consiste na busca e
utilização de EPIs (tais como luvas, óculos de proteção, máscaras e etc) e na limpeza do local de 
trabalho. Quando todos os componentes do grupo estavam devidamente seguros e o local estava 
propenso para a realização do trabalho, se iniciou a aplicação do desmoldante nos moldes e na placa 
de vidro utilizados. Em seguida, a manta de vidro foi cortada em um tamanho aproximado do 
contorno, sendo três camadas para cada peça. As mantas cortadas foram pesadas para o cálculo do 
valor da resina e do catalisador utilizados para cada camada. A proporção de resina utilizada é igual 
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ao dobro da quantidade pesada de manta de fibra de vidro. Para acelerar o processo de cura do 
material, é adicionado 2% de catalisador à resina que será aplicada. 

Após todos esses procedimentos, foi realizado o processo de laminação manual, 
demonstrado na Figura 2, com as camadas de mantas de vidro e a resina aplicada sobre as mesmas. 

Figura 2: Laminação manual. 

• Desmoldagem:

A desmoldagem é realizada manualmente, após o período de solidificação da resina. Na
Figura 3 pode-se visualizar o resultado do processo de fabricação do PRFV. 

Figura 3: Peças desmoldadas. 

• Usinagem das peças:

Por fim, para obter um melhor acabamento na superfície das peças fabricadas, foi necessário
um processo para retirar as rebarbas. Para tal fato foram utilizados lixas e um esmeril, ilustrado na 
Figura 4. Ademais, foi utilizado a fresadora ferramenteira para realização de furos, também 
ilustrado na Figura 4.  

Figura 4: Usinagem de placas de PRFV. 

Conforme a Figura 5, os equipamentos empregados para garantir a movimentação do robô 
foram duas esteiras, constituídas por oito engrenagens (quatro de cada lado) , feitas com roldanas 
para câmbio e corrente de bicicleta. 
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Figura 5: Vista lateral do robô. 

Na parte eletrônica tem-se os sensores, os atuadores, a Placa de Circuito Impresso (PCI), o 
microcontrolador e as baterias.  

Os sensores empregados no robô foram o QTR-8A, que consiste em um módulo de sensores 
de refletância e, o HC-SR04, que consiste em um sensor ultrassônico. O primeiro foi empregado 
para o robô seguir a linha e o segundo para a função de detecção de objetos.  

Os atuadores empregados foram os motores de passo NEMA 17. Esses motores possuem 
0,36 N.m de torque, utilizados para a locomoção do robô no ambiente, favorecendo sua subida em 
uma rampa com inclinação entre 10 e 20 graus, um dos obstáculos da OBR [4].  

A PCI foi fabricada a partir de uma placa de fenolito cobreada em apenas um lado, headers 
e bornes. Para a fabricação da PCI foram utilizados os métodos de transferência térmica e de 
corrosão com o Percloreto de Ferro, este exibido na Figura 6. A função da PCI é interligar as 
baterias, o microcontrolador e os drivers A4988 utilizados para o acionamento dos motores de 
passo.  

Figura 6: Fabricação da PCI. 

O microcontrolador empregado é o Arduino MEGA 2560 R3. Sua função é ler e interpretar 
os dados obtidos pelos sensores para que o robô responda aos estímulos externos de modo desejado, 
tudo isso de acordo com a programação realizada no dispositivo.  

As baterias utilizadas são de LiPo com especificações nominais de 3,7V e 2200mAh. A 
função delas é energizar todo o sistema. 

Na parte do software do protótipo, tem-se a utilização do Arduino IDE, ambiente 
desenvolvido em linguagem Java, que é disponibilizado pela própria empresa fabricante da placa. O 
software foi utilizado para a programação, que é baseada em C/C++, do microcontrolador. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após a finalização de toda estrutura do robô, foram realizados testes utilizando diferentes 
percursos, ilustrado na Figura 7, semelhante aos utilizados nas competições. O protótipo apresentou 
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um bom desempenho, sendo capaz de seguir corretamente a linha, ultrapassar os gaps e tomar 
decisões nas encruzilhadas [4].  

Outrossim, o protótipo cumpriu participou da competição da OBR (Olimpíada Brasileira de 
Robótica), sendo este o 31º colocado, entre 62 equipes, na tabela de pontuação e classificação das 
equipes na modalidade prática. Além disso, o protótipo foi contemplado com uma medalha no 
quesito Robustez, visualizada na Figura 7, sinalizando positivamente a eficácia da utilização do 
PRFV no chassi. 

Figura 7: Realização de testes e premiação no quesito Robustez da OBR etapa regional. 

O orçamento para a construção do robô está na faixa entre R$ 490,00 e R$500,00. Projeta-se 
um custo máximo de R$ 600,00 para a elaboração de um kit de robótica educacional acessível, que 
atenda aos requisitos exigidos para a montagem de um robô móvel capaz de realizar todas as tarefas 
da prova de resgate oferecidas pela OBR. Assim, pretende-se criar oportunidades para que escolas 
com baixo poder aquisitivo tenham acesso a implementar a robótica em sua grade curricular [1]. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos dados apresentados, pôde-se verificar êxito no aproveitamento dos 
conhecimentos práticos adquiridos ao longo do curso Técnico em Mecatrônica, contribuindo 
significativamente para o desenvolvimento profissional dos alunos. 

A utilização do PRFV vem se mostrando eficaz na robótica móvel, garantindo uma rigidez 
estrutural e permitindo a flexibilização de aplicações e formatos para o chassi do robô. 
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FRESADORA CNC PARA PRODUÇÃO DE CIRCUITOS IMPRESSOS 

MENEZES, E. F.1; REGO, S. P.2 e BARROZO, F. E. O. 3 

1,2,3 IFRN – Campus Apodi-RN; 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Com o propósito de produzir placas de 
circuitos impresso (PCI) de baixo custo e mostrar 
o tipo de usinagem por meio do processo físico,
descartando assim o uso de químicas como o
percloreto de ferro, foi desenvolvido uma
fresadora CNC. O artigo mostra como foi feito a
construção da fresadora de modo resumido. A

usinagem é o foco da máquina pois é exigido uma 
precisão para a fabricação das PCIs para que as 
peças fiquem bem elaboradas, a precisão será 
garantida pelo código CNC, que minimiza os 
erros pois o processo não necessitara de muita 
interferência humana.

ABSTRACT 

In order to produce low cost printed 
circuit boards (PCBs) and show the type of 
machining through the physical process, 
discarding the use of chemicals such as iron 
perchloride, the CNC milling machine was 
developed. The article shows how it was done 
with the construction of the milling machine in a 

summarized way. Machining is the focus of the 
machine, precision is required for PCB 
fabrication so the parts are well crafted, accuracy 
will be guaranteed by the CNC code, which 
minimizes errors in the process as it will not 
require much human interference.

1 INTRODUÇÃO 

Com a evolução das tecnologias, muitas empresas e indústrias estão aplicando seu capital em 

inovação, com o intuito de aperfeiçoar o modo de produção, de maneira que acompanhe esta nova 

era, devido a uma forte concorrência no mercado. A globalização, cada vez mais, tem aumentado a 

tensão no âmbito de competição e inovação pois, se uma empresa não acompanhar o ritmo de 

desenvolvimento, suas chances de perdurar no mercado são baixíssimas.  

PALAVRAS-CHAVE: Use até 5 (cinco) palavras chave, separando-as por vírgula. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by commas. 
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Estas inovações nas tecnologias têm surgido, nos últimos anos, a fim de aprimorar as confecções 

de produtos, otimizando o processo. Com esse propósito, surgiram as máquinas de Controle 

Numérico Computadorizado (CNC) (MIETTI, VENDRAMETO, 2000). Maquinas CNC são do tipo 

de prototipagem rápida, permitindo assim, a fabricação de equipamentos usando apenas dados 

tridimensionais, executando produção contínua e repetitiva, sem que haja a constante observação do 

operário.  

Foi desenvolvido uma fresadora CNC, que tem por finalidade usinar placas de circuitos 

impressos. A Fresadora CNC apresenta-se como uma excelente ferramenta, pois além de sua 

eficiência, precisão e simplicidade na manutenção, torna-se acessível ao grande público pelo seu 

baixo custo e facilidade na operação do processo de fabricação de circuitos impressos. Apesar deste 

projeto está voltado a produção de PCIs, não podemos descartar a hipótese de poder usar a máquina 

CNC para confeccionar vários outros produtos, podendo assim despertar o interesse de pequenos 

empreendedores em automatizar sua produção. 

2 METODOLOGIA 

Para reduzir o orçamento da fresadora desenvolvida nesse trabalho, foram utilizados materiais 

de fácil acesso como: barra roscada, eixo de impressora convencional, motores de passo e de escova. 

A fresadora é estruturada por tubos retangulares de ferro (Metalon), podendo ser substituída por 

madeira, aço, alumínio ou quaisquer outros materiais que comporte os componentes sem que enfrente 

instabilidade.  

Para se obter movimentos precisos, a melhor escolha foi a do uso de motores de passo, que é 

um tipo de motor que foi projetado de maneira que uma minúscula parcela de sua circunferência 

avance com apenas um pulso de energia (OLIVEIRA, ZARBIN, 2005). A fresadora utiliza três 

motores de passo Astrosyn Miniangle Stepper, cada um acoplado a uma barra roscada, ao rotacionar, 

a barra roscada irá movimentar sua respectiva base, sendo elas a base do eixo X, Y e Z.  

A figura 1 é uma ilustração semelhante ao protótipo original, nela encontrasse especificando 

cada peça já citado e a orientação dos eixos. 
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Figura 1 – Esquema da fresadora 

Fonte: Guia CNC¹ 

A comunicação entre o computador e a máquina, será através do cabo Db25, que conectará a 

porta paralela do computador com a placa de interface CNC que serve para amplificar os sinais 

lógicos, e em seguida, envia os sinais para os drivers dos motores, que terão o papel de interceptar e 

os transformarem em pulsos elétricos. A alimentação está por conta de uma fonte C3 Tech de 120 

wats. 

Apesar de parecer uma tecnologia obsoleta, a porta paralela torna-se interessante para quem 

quer explorar e criar novas técnicas. Se você compreender de eletrônica e linguagem de programação, 

poderá usar a porta para uma série de coisas, como por exemplo, controlar um braço mecânico, 

sensores, motores entre outros (MESSIAS, 2017).   

Figura 3 – Maleta com a placa de interface, drivers e fonte 24v 

Fonte: Própria do autor 

Após concluir a construção da máquina e de sua controladora (Fig. 2), foi necessário configurar 

o software encarregado de executar o projeto das placas para que o computador tivesse total controle
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sobre a fresadora, para isso foi preciso saber quais pinos da porta paralela estavam sendo usados para 

passo e direção dos motores, tendo em vista que o MACH3, software responsável por controlar a 

máquina, fica encarregado de enviar os sinais lógicos para seus devidos drivers controladores dos 

motores.  

Para a criação dos circuitos no meio virtual, vale destacar o PROTEUS, uma ótima ferramenta 

para criar qualquer tipo de circuito, com uma vasta biblioteca, um fácil manuseio e maior 

flexibilidade, pois possibilita que o projetista faça mudanças e que construa algo novo (LIMA E 

FURTADO, 2011). Após a criação do circuito, terá que passar para um outro software que se chama 

ARTCAM, onde vai especificar a espessura que se deve fresar, dizer o tamanho da placa, criar 

camadas entre outras configurações. Após todos esses processos é importante frisar que quando for 

gerar o arquivo para o MACH3, que é responsável para execução na máquina, o arquivo terá que ter 

formato de G-CODE, para o MACH3 poder entender. 

Figura 4 – Placa de fenolite ao término do processo de fresagem 

Fonte: Projetos Eletrônicos² 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao longo do processo de construção da fresadora, foram e Um dos problemas relevantes foram 

que os motores de passo estavam emitindo ruídos estranhos devido os drivers estarem ligados 

diretamente a porta paralela, mas, contudo, o problema foi resolvido depois de intermediar os drivers 

e o computador com a placa de interface CNC. Apesar da complexidade e das dificuldades 

enfrentadas no projeto, o protótipo já encontrasse operável e com desempenho satisfatório, haja vista 

que, foi projetado e analisado minunciosamente no papel antes de se entrar em prática. 

Esperasse que até o final desse ano (2017), se tenha total ou parcial domínio dos softwares 

utilizados para construção virtual das placas de circuitos, apesar do PROTEUS ser um software de 

fácil manuseio e maior flexibilidade, necessitasse de prática para aprender sobre cada função, pois 
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qualquer erro no programa, lesará todo o projeto na hora da usinagem, perdendo tempo e matéria 

prima. A partir desse ponto, após o aperfeiçoamento da prática de uso do PROTEUS, o projeto 

pretende ser utilizado inicialmente para produzir placas de circuitos na instituição de ensino onde foi 

planejada, principalmente para favorecer as turmas de Manutenção e de Informática, uma vez que, 

são turmas que frequentemente fazem projetos tecnológicos. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através de resultados e testes parciais é possível avaliar o projeto fresadora CNC para 

produção de circuitos impressos como viável. Para se  

5     REFERÊNCIAS 
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PROTÓTIPO DE SISTEMA ELETROHIDRÁULICO 

SIMPLICIO DE MOURA, E. P.1; SILVA PEREIRA, E. P.2; CARVALHO RIBEIRO, J. P.3; SANTOS, 
V.M.4 e SILVEIRA CASTRO, H. J.5 

IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: ENGENHARIAS 

RESUMO 

Tendo em vista a carência de projetos como este 

no instituto, esse sistema eletrohidráulico tem 

como objetivo principal o uso didático sendo 

realizado pelos alunos da área técnica com um 

kit de aprendizado. O desenvolvimento do 

projeto se deu pela construção da bomba 

hidráulica, em paralelo a isso foi sendo feito o 

sistema eletrohidráulico e o controle 

programável do projeto, sendo finalizada com a 

construção dos pistões hidráulicos. Espera-se 

que com esse projeto, facilitemos o aprendizado 

dos alunos, visto que eles teriam acesso rápido a 

esse sistema devido ao seu uso acadêmico.

ABSTRACT 

In view of a project company like this one in the 

institute, this electro-hydraulic system has as 

main objective or didactic use being carried out 

by students of the technical technique with a 

learning kit. The development of the project 

took place by the construction of the hydraulic 

pump, in parallel to that it was launched in the 

electro-hydraulic system and in the 

programmable control of the project, being 

finalized with a construction of the hydraulic 

pistons. It’s hoped that with this project, we will 

facilitate the learning of the students, since they 

have quick access to this system due to its 

academic use. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto visa a criação de um sistema eletrohidráulico que possa ter um acesso e um 

manuseio simples para outros alunos do curso de Mecatrônica do IFRN e afins da área industrial, 

tendo exclusivamente a finalidade de uso didático. Também tido como meta do grupo para com esta 

referida mostra é atrelar conceitos e técnicas do curso técnico-integrado de mecatrônica com o tema 

da Secitex deste ano: “A matemática está em tudo”, abordando a disciplina de matemática no 

PALAVRAS-CHAVE: kit, didático, protótipo, pistão, eletrohidráulico 

KEYWORDS: kit, prototype, electrohydraulic, piston, didactic 
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referido sistema. O projeto requer todo conhecimento que 

já adquirimos sobre as disciplinas técnicas estudados nesse 

curso de mecatrônica, visto que para o desenvolvimento 

desse projeto é necessário o conhecimento de diversas 

áreas referentes a mecatrônica, como por exemplo: 

robótica, hidráulica, mecânica, programação, entre outros 

assuntos que estão dentro do conteúdo, porém serão menos 

utilizados para o desenvolvimento do mesmo.  

Este sistema é tido como básico em relação a 

complexidade de sua estrutura, sendo composto pela lógica 

controlador-atuador, que se refere ao controle dos cilindros 

hidráulicos pelas eletroválvulas e a bomba (Figura 1). 

Entretanto, apesar de básico,  nosso sistema é composto 

pelo necessário para conter uma vasta gama de utilidades 

na área da eletrohidráulica e na eletropneumática, contendo 

o que é essencial para ser utilizado por alunos e servidores

da área.

2 METODOLOGIA 

O projeto em desenvolvimento requer bastante conhecimento de diversas áreas da 

mecatrônica, com isso foi fragmentada as atividades de acordo com o maior conhecimento de cada 

componente do grupo em determinada área da mecatrônica, como por exemplo: hidráulica, 

programação e eletrônica. Para cada área, se fez necessário o uso de alguns conceitos e/ou equações 

matemáticas para compor o que se foi proposto pelo projeto, buscando relacionar o sistema com o 

tema da Secitex. Logo, cada integrante do grupo ficou responsável por uma parte do projeto em que 

o tal tem um maior conhecimento e afinidade, isso fará com que o projeto tenha um progresso mais

fácil e com uma maior qualidade no seu produto final.

2.1 A FÍSICA DA BOMBA HIDRAÚLICA 

Primeiramente, foi dado início ao processo de construção da nossa bomba hidráulica, que 

nada mais é do que o coração do projeto, responsável por bombear o fluido, sendo assim, tornando 

o sistema hidráulico funcional, capaz de interagir com os atuadores envolvidos (Figura 2). O eixo

motriz, do motor de passo, ao rotacionar com as palhetas acopladas, cria um vácuo parcial na

entrada da bomba, permitindo que a pressão atmosférica force o fluido do tanque através da via de

sucção a entrar na bomba e, a força centrífuga 

faz o resto, levando o fluido até a via de 

saída, que será distribuído aos cilindros que 

vão movimentar o braço. Em paralelo a 

criação da bomba hidráulica, foi sendo feita a 

parte do sistema eletrônico, como a ponte H 

(Figura 5), usado para o acionamento 

sequencial do motor de passo. 

A vantagem do uso do motor de passo 

é a característica de velocidade dele para 

evitar a turbulência do fluido na saída, o que 

dificulta a vazão e pressão da bomba. Estas 

grandezas são calculadas com as equações a 

seguir: 

Figura 1 – Bomba Centrífuga de 
Palhetas 

Fonte: Autoria Própria, 2017 

Figura 2 – Cilindro hidráulico de PVC (Pistão) e 
Conexão de Engate Hidráulico 

Fonte: Autoria Própria, 2017 
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Na fórmula da direita, o volume deslocado por rotação é a área superficial total menos a área 

do centro (AT – AC) multiplicado pela espessura lateral da estrutura (h), tendo assim apenas o 

volume da coroa. E a área (A) vezes a velocidade (v) nos dar a vazão nas tubulações. 

2.2 A CINEMÁTICA DOS CILINDROS HIDRÁULICOS. 

No desenvolvimento dos cilindros hidráulicos foram utilizados alguns conceitos 

matemáticos que ajudaram a entender o funcionamento do próprio. Como o cilindro é responsável 

por transformar energia hidráulica em energia mecânica, foram utilizadas equações de pressão, 

força, vazão e potência. Mas o importante é a cinemática do pistão, na fórmula abaixo, a que é 

usado na programação de seu controle: 

 Velocidade (v): É a velocidade de avanço (𝑣𝑎) e de recuo (𝑣𝑟) do cilindro hidráulico é posto

como tamanho da haste Lh em razão do tempo de ação (ta/tr).

𝒗𝒂 =
𝑳𝒉

∆𝒕𝒂
 𝒗𝒓 =

𝑳𝒉

∆𝒕𝒓

2.3 A MATEMÁTICA NA DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA 

Na distribuição hidráulico do projeto se aplica conceitos matemáticos para o melhoramento 

de vazão, que é a principal grandeza para a cinemática no cilindro hidráulicos. As dimensões das 

tubulações interfere na velocidade do fluido e consequentemente na vazão, como mostra uma outra 

fórmula para a vazão abaixo: 

 Equação de Continuidade: Se há uma igualdade de volumes deslocados (Q1 = Q2) entre

dois tipos de tubulações. Tendo a possibilidade de fazer concentrar a vazão na menor área,

assim aumenta a velocidade do fluido dentro da proporção.

𝑸𝟏 = 𝑸𝟐    ↔    𝑨𝟏𝒗𝟏 = 𝑨𝟏𝒗𝟏

𝑸 =
𝑽

𝒕
=

(𝑨𝑻 − 𝑨𝑪) ∙ 𝒉

𝒕
= 𝑨 ∙ 𝒗 

 Vazão (Q): É o volume deslocado pelas

palhetas (V) em razão do tempo de

deslocamento desse fluido (t), no caso o

tempo de 1 rotação do motor.

 𝑷 =
𝑭

𝑨

 Pressão (P): Uma grandeza que é

dada pela razão de uma força aplicada

(F) sobre uma superfície e uma área

da superfície (A).

Figura 3 –Tubulações de áreas diferentes 

Fonte: Chima dos Fluidos, 2013
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao concluirmos todas as etapas do projeto é esperado que o nosso sistema eletrohidráulico 

tenha obtido todos os seus requisitos necessários para o seu adequado funcionamento, que por sua 

vez é efetuar de forma correta os movimentos dos cilindros, acionados por uma bomba hidráulica 

(Figura 4), para que ele coloque em execução o braço hidráulico que tem o intuito de fazer 

carregamentos de materiais, de todas as formas e tamanhos, fazendo sua locomoção de um local 

para outro. É importante salientar que a construção do braço hidráulico em si, ocorrerá mais pra 

frente. A temática desse artigo em especifico é o sistema eletro hidráulico que fará com que o braço 

hidráulico execute suas funções de maneira correta e eficiente. 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já foi dito anteriormente, o objetivo desse projeto é fazer com que os alunos do 

instituto tenham acesso fácil e rápido a esse sistema eletrohidráulico de forma a ajuda-los em seus 

estudos sobre o próprio conteúdo de eletrônica e hidráulica. Embora o projeto ainda não tenha sido 

finalizado por completo, já existem partes dele que já foram terminadas, como por exemplo, a 

bomba hidráulica e os cilindros hidráulicos que já podem ser utilizados pelos alunos do instituto 

para estudos. Para a conclusão desse sistema eletrohidráulico está sendo trabalhada a sua parte de 

programação para o arduino (microcontrolador utilizado para o controle do sistema elétrico), que a 

partir disso será possível o acionamento das eletroválvulas que abrirá e fechará o fluxo de água, 

dessa forma, os cilindros hidráulicos se movimentaram. 

Para a apresentação na Secitex mostraremos apenas o sistema eletrohidráulico desenvolvido, 

mas futuramente utilizaremos esse sistema para a construção de um braço hidráulico com objetivo 

de fazer carregamentos de materiais de um local para outro. Este braço hidráulico será um robô 

cilíndrico que possui uma junta rotacional e duas juntas prismáticas, combinando movimentos 

rotacionais com lineares. O uso desse robô cilíndrico também será didático, visando que os novos 

alunos que ingressem no instituto, tenham como usufruir da melhor maneira possível todo o 

conhecimento nele aplicado. 

5     REFERÊNCIAS 
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Figura 4 – Construção da bomba hidráulica 

Fonte: Autoria Própria, 2017

Figura 5 – Esquema de Ponte H com Mosfets 

Fonte: Autoria Própria (Simulado no Droid 
Tesla) 

XIII CONGIC | III SECITEX 603



Introdução aos Motores de Passo. Disponível em: <https://br.omega.com/prodinfo/motor-

de- passo.html>. Aceso em: 31 de agosto de 2017. 

Ponte H com Mosfets de Potência. Disponível em: 

<http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/mini-projetos/166-ativadores-e-controladores/12000- 

ponte-h-com-mosfets-de-potencia-min621>. Acesso em: 15 de agosto de 2017. 

XIII CONGIC | III SECITEX 604



ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DA 
IMPLANTAÇÃO DE PLACAS SOLARES PARA BOMBEAMENTO DE 

ÁGUA 

COSTA, K. T. S.1; RIBEIRO, S. E. L.2; ROCHA, F. S.3; ARAÚJO JÚNIOR, A. D.4; GALVÃO, A. K. L.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Este estudo objetiva analisar a viabilidade 

técnico-econômica da implantação de placas 

solares para bombeamento de água em uma 

propriedade rural localizada no município de 

Lagoa Nova/RN. Para isso, foi feita uma revisão 

de literatura sobre o tema e avaliou-se o 

ambiente, visando calcular os custos para 

instalação do sistema de bombeamento através 

de placas solares e através da rede de energia 

elétrica. Após comparar os custos de implantação 

e utilização das duas formas de obtenção de 

energia, será elaborado um relatório técnico para 

o produtor rural, apresentando soluções viáveis.

ABSTRACT 

This study aims to analyze the technical-

economic feasibility of the implantation of solar 

panels for pumping water in a rural property 

located in the municipality of Lagoa Nova / RN. 

For this, a literature review was done on the 

subject and we evaluated the environment, 

aiming at calculating the costs for installing the 

pumping system through solar panels and 

through the electric power grid. After comparing 

the costs of implementation and use of the two 

forms of obtaining energy, a technical report 

shall be drawn up for the rural producer, 

presenting viable solutions.  

1 INTRODUÇÃO 

A energia solar é uma tecnologia recente e possui dois principais ramos: a placa solar térmica, 

que consiste no aquecimento de água, e a placa fotovoltaica, onde os fótons contidos nos raios solares 

incidem nas células fotovoltaicas, gerando corrente contínua, que é transformada em corrente 

alternada para alimentar equipamentos elétricos (NASCIMENTO, 2004). 

PALAVRAS-CHAVE: Painéis solares, irrigação, custo-benefício, sustentabilidade. 

KEYWORDS: Solar panels, irrigation, cost-benefit, sustainability. 
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Visando a economia de energia elétrica, muitas pessoas têm aderido a essa tecnologia de 

geração. O custo para a instalação de sistemas fotovoltaicos é mínimo, e estes não exigem manutenção 

frequente. Por isso, a energia solar é uma ótima opção para quem pretende economizar na conta de 

energia e ainda colaborar com o meio ambiente. As placas têm uma vida útil de 25 a 30 anos, 

entretanto, a depender do consumo e tipo de instalação, obtém-se o retorno em poucos anos (ANEEL. 

Resolução Nº 482, 2012). 

A tecnologia fotovoltaica apresenta vantagens em vários aspectos, iniciando pelo fato de 

evitar permanentes gastos na aquisição e transporte de combustíveis, bem como a emissão de gases 

poluentes e de ruído na geração. Além disso, trata-se de uma tecnologia consolidada tecnicamente e 

de alta confiabilidade (CRISTINA, 2003). 

A energia solar pode ser aplicada para o bombeamento de água. Uma característica favorável 

ao uso dessa tecnologia refere-se à combinação entre a fonte energética, a radiação solar e a 

necessidade de água. Esse sistema está presente nas pequenas comunidades distantes da rede elétrica, 

nos bebedouros para animais e na irrigação de culturas de baixo consumo de água (ALVARENGA, 

2017). 

Localizado na área semiárida, o Seridó Potiguar é composto por 25 municípios, que totalizam 

uma extensão territorial de 10.796,62 km², o que corresponde a um percentual de 20,45% do Rio 

Grande do Norte. Esse território abriga 289.239 habitantes, dos quais 215.239 se encontram nos 

centros urbanos e 74.005 na zona rural (IBGE, 2007). 

Nessa microrregião, os registros pluviométricos são inferiores a 800 milímetros anuais, tendo 

uma insolação média de 2.800 horas ano (MOURA et al., 2007). Com isso, a escassez de água é um 

problema eminente e preocupante. Por outro lado, a incidência dos raios solares é muito favorável 

para a implantação de placas fotovoltaicas, além de que, o índice pluviométrico é baixo, o que também 

influencia positivamente para a execução de painéis solares. 

Segundo a CPRM (2005), cerca de 7,3% da água retirada de poços perfurados no Seridó 

Potiguar é utilizada na agricultura, o que reforça a importância da análise de fontes de energias 

alternativas e sustentáveis. 

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva analisar a viabilidade técnico-econômica da 

implantação de placas solares para bombeamento de água em uma propriedade rural localizada no 

município de Lagoa Nova/RN. 

2 METODOLOGIA 

Quanto à metodologia, foi realizada a pesquisa bibliográfica e documental sobre sistemas 

fotovoltaicos. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado (artigo e livros, principalmente), enquanto a pesquisa documental vale-se de materiais que 

ainda não receberam um tratamento analítico (planilhas de preços, contas de energia e outros).  

Inicialmente, foi feita uma revisão de literatura sobre o tema e avaliou-se o local onde será 

implantada a bomba hidráulica, verificando que a tubulação tem os seguintes elementos: 2 conexões 

90º tipo joelho (na entrada do poço), tubulação de 50 mm sem ampliação, 6 m de profundidade e 4 m 

até a sucção de água. A distância do poço até a caixa d’água é de 1,4 km. A caixa possui 4 m de altura 

e desnível de 15 m e, por fim, a bomba tem uma potência de 3/2 CV. A Figura 1 mostra o poço de 

água e a bomba. 
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Figura 1: Poço de água e bomba. 

Em seguida, sabendo que a radiação solar no município de Lagoa Nova/RN é em torno de 5,4 

kWh/m2, caracterizando o local como apropriado para implantação de energia solar fotovoltaica, 

foram levantados os materiais necessários para a implantação de painéis solares que atendam às 

necessidades do produtor rural em questão. 

A posteriori, será feito contato com a companhia de distribuição de energia elétrica da região 

para orçar os custos de ligação da bomba hidráulica e comparar com os custos da implantação de 

placas fotovoltaicas. 

A partir desses dados, será elaborado um relatório explicitando o método que melhor se 

encaixa, considerando toda a pesquisa e o custo-benefício para o proprietário. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após revisão de literatura e avaliação do local estudado, concluiu-se que, para atender as 

necessidades da propriedade, é preciso que o sistema fotovoltaico seja off-grid, ou seja, autônomo, 

que possa manter-se funcionando mesmo quando a radiação solar não for suficiente, como na parte 

da noite. Portanto, é preciso utilizar baterias em série com o painel fotovoltaico, um controlador de 

carga e um inversor de CC (Corrente Contínua) para CA (Corrente Alternada), já que a bomba 

hidráulica utilizada funciona em CA, como exemplificado na Figura 2. 

Figura 2: Esquema de um sistema fotovoltaico off-grid. 
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A Tabela 1 descreve os elementos necessários para o bom funcionamento da bomba 

hidráulica, considerando o custo-benefício para o proprietário. O sistema consiste em 8 painéis de 

silício policristalino de 260 W conectados em paralelo, 1 controlador de cargas MPPT de 80 A com 

saída de 24 V, 6 baterias estacionárias de 220 Ah em conexão mista e 1 inversor de 24 VCC/220 

VCA. 

Tabela 1: Orçamento para a implantação do sistema fotovoltaico. 

MATERIAIS LOJA CUSTO (R$) 
8 Painéis Solares Fotovoltaicos Canadian CSI CS6P-260P 

(260 W) 

NeoSolar  4.560,00 

Controlador de Carga CM6024Z (80 A 12 V/24 V) Mercado Livre 334,90 

6 Baterias Estacionárias Moura Clean 12MF220 (220 Ah) NeoSolar 6.594,00 

Inversor (24 Vcc/220 Vca) Mercado Livre 499,00 

TOTAL 11.987,90 

Com base na Tabela 1, o proprietário teria um custo inicial de R$ 11.987,90 (onze mil 

novecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) para implementar um sistema fotovoltaico de 

2080 W, com baterias que suportam quase dois dias sem radiação solar. 

Sabendo que a potência da bomba (Pb) é de 1,1 kW e que ela funciona 8 h/dia (8 h x 30 dias 

= 240 h), sendo a taxa média cobrada do kWh (V) de R$ 0,50c (cinquenta centavos), tem-se um custo 

no valor de R$ 132,00/mês (cento e trinta e dois reais por mês) de energia elétrica consumida, de 

acordo com a Equação 1. 

(1)  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 𝑃𝑏. ∆𝑡. 𝑉 

Considerando que o custo para a implantação do sistema fotovoltaico é aproximadamente de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme a Tabela 1, pode-se concluir que o proprietário terá seu 

investimento ressarcido em cerca de 7 anos e 6 meses. Vale salientar que, além de lucrar 

financeiramente, o proprietário estará contribuindo com o meio ambiente ao adotar uma fonte 

alternativa de energia. 

Espera-se que seja feita a análise e que o proprietário disponha de dados sobre a forma mais 

viável de obter-se energia elétrica, auxiliando-o, assim, na tomada de decisões. Espera-se, também, 

submeter e apresentar os dados em um evento científico, além de aperfeiçoar os conhecimentos da 

equipe do projeto. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a implantação do sistema fotovoltaico é viável 

quando comparado ao uso de energia elétrica através da concessionária, pois se constatou que, em 7 

anos e 6 meses, o investimento do proprietário será ressarcido, considerando o custo de implantação 

das placas fotovoltaicas necessárias para atender a demanda do proprietário. Além de atender as 

necessidades do produtor rural, o sistema fotovoltaico irá contribuir para a expansão sustentável de 

energia elétrica. 

Espera-se, após a conclusão do projeto, apresentar orçamentos comparativos mais detalhados 

para o produtor, visando apontar uma solução economicamente viável e sustentável para este caso. 
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APLICAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO COMERCIAL NO PROCESSO DE 
ADSORÇÃO DE FÁRMACOS 

MOURA, N. C. S.1; GOMES, D. A. A.2 e SILVA, F. W. M.3 

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 UFERSA – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Existe uma crescente preocupação com o 

aumento da presença de fármacos em corpos 

hídricos. Esses micropoluentes não são 

completamente eliminados por tratamentos 

convencionais, causando danos ao meio 

ambiente e aos seres humanos. Com isso, o 

trabalho apresenta o estudo cinético de 

adsorção, que determina a quantidade adsorvida 

e o tempo de equilíbrio, da solução aquosa de 

paracetamol em amostras de carvão ativado 

WV1050. A quantidade máxima adsorvida, no 

tempo máximo de contato de 2880 min, foi de 

48 mg/g. O modelo cinético de segunda ordem 

se ajustou melhor aos dados experimentais. 

ABSTRACT 
There is a growing concern about the increased 

presence of drugs in bodies of water. These 

micropollutants are not completely eliminated 

by conventional treatments, causing damage to 

the environment and humans. Therefore, the 

work presents the kinetic study of adsorption, 

which determines the adsorbed amount and the 

equilibrium time, of the aqueous solution of 

acetaminophen in samples of activated carbon 

WV1050. The maximum adsorbed amount, at 

the maximum contact time of 2880 min, was 48 

mg/g. The second-order kinetic model fit the 

experimental data better.

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, com a evolução de métodos de análise, os compostos bioativos como 

fármacos, produtos de higiene pessoal e outros, passaram a gerar uma maior preocupação ambiental 

e a serem considerados contaminantes emergentes dos ambientes aquáticos, atingindo, em um 

futuro próximo, concentrações potencialmente tóxicas (RHEINHEIMER, 2016).  

Os compostos poluidores nos meios aquáticos, são em geral, provenientes do mal descarte 

após sua utilização, sem qualquer tipo de tratamento. (AGUIAR, 2013). Os fármacos, por sua vez, 

passam a gerar essa preocupação ambiental uma vez que suas propriedades de interação com o 

sistema endócrino dos animais geram efeitos mesmo em concentrações muito baixas (BARRETA, 

2014). 

PALAVRAS-CHAVE: Fármacos, Adsorção, Carvão Ativado, Cinética.

KEYWORDS:  Drugs, Adsorption, Activated Carbon, Kinetics. 
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Assim, é de grande importância desenvolver tecnologias e métodos que complementem os 

tratamentos de efluentes normalmente utilizados, os quais são ineficientes na remoção deste tipo de 

composto e acarretam a sua acumulação em diversas matrizes ambientais. 

A adsorção em carvão ativado, a qual se insere como técnica de separação, é um dos 

processos de tratamento que vem sendo amplamente estudado e tem demonstrado ser uma boa 

alternativa para a remoção de compostos recalcitrantes. Recentes estudos reportam a adsorção de 

diversos fármacos, tais como diclofenaco, paracetamol e ácido acetil salicílico em adsorventes 

tradicionais como zeólita e carbono ativado (SILVA, 2016).  

Portanto, o presente trabalho tem como finalidade avaliar o potencial do Carvão Ativado 

para remoção de Paracetamol em meio aquoso. A partir da modelagem termodinâmica dos dados de 

equilíbrio e cinética de adsorção. De modo que possa ser encontrada uma nova alternativa para a 

remoção desse componente dos meios aquosos. 

2 METODOLOGIA 

O adsorvente utilizado nesse trabalho foi o carvão ativado comercial WV1050 

(MeadWestvaco, EUA), com granulometria entre 20 e 30 mesh. As amostras foram cedidas pela 

Universidade Federal Rural do Semi - Árido. O adsorvato utilizado foi o paracetamol produzido 

pela empresa FAGRON e obtido junto a Farmácia Pague Menos, com pureza nomimal de 100%. 

A determinação da curva de calibração, a qual representa a absorbância em função da 

concentração da solução de paracetamol, foi realizada a partir de uma solução padrão de 50 mg L
-1

em pH 8. A partir desta foram feitas diluições variando entre 0,5 a 2,0 mg L
-1

 sendo em seguida

medidas as absorbâncias pelo espectrofotômetro (GEHAKA, modelo UV-Vis 340 G). 

Para o estuda da cinética de adsorção, foram pesadas diversas quantidades fixas de 

adsorventes, como também se preparadas uma solução de adsorvato na concentração desejada e em 

pH 8. Essas quantidades foras fixadas de acordo com Fereeira et al., (2016). Em seguida, as 

amostras foram levadas para agitação no agitador orbital (shaker SOLAB modelo SL 222), ao 

colocar em contato as massas de adsorvente com uma quantidade específica de adsorvato 

respeitando uma proporção de 0,01 g de adsorvente para 20 mL de solução, deu-se o início do 

processo cinético. Os sistemas ficaram sobre agitação constante a uma rotação de 160 rpm e em 

temperatura de 30 ºC. Em diferentes intervalos de tempos, foram coletadas alíquotas dos diversos 

erlenmeyers que continham as soluções de paracetamol com o carvão ativado. Em seguida as 

amostras foram analisadas no espectrofotômetro (GEHAKA, Modelo UV-Vis 340 G) para terem 

suas respectivas absorbâncias medidas. Para quantificar a quantidade mássica de paracetamol 

adsorvido em função do tempo de contato, realizou-se o balanço mássico, demonstrado pela 

Equação 1. 

     
   

(1) 

Onde Qads é a quantidade adsorvida de paracetamol por unidade de massa de CA (mg/g); 

Co é a concentração da solução inicial de paracetamol (mg/L); Ct é a concentração da solução de 

paracetamol no tempo t (mg/L); V é o volume da solução de paracetamol utilizado no experimento 

(L), e; m é a massa de carvão (g). 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

3.1 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO 

Para construção da curva de calibração foram feitas diversas soluções em concentrações 

distintas conhecidas através da solução padrão de 50 mg/L-1 e relacionadas as suas respectivas 

absorbâncias. O Gráfico 1 mostra a curva de calibração obtida para a solução:  

Gráfico 1: Curva de Calibração 
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Fonte: Autoria própria 

O ajuste da reta foi R2 = 0,9997 sendo considerado um bom ajuste. A Equação 2 que 

representa o gráfico pode ser descrita da seguinte forma já que é uma reta: 

*y a x (2)

Onde o valor de x representa a absorbância, o valor de y é a concentração da solução e o valor de a 

o coeficiente angular da reta. Com isso, temos a Equação 3 para a representação da reta gerada, a

qual utilizaremos para descobrir a concentração final das soluções após os diferentes tempos de

contato com o carvão:

 y=15,495x (3) 

3.3 CINETICA DE ADSORSÃO 

O estudo cinético tem como principal finalidade obter o tempo de equilíbrio entre as fases 

líquida e sólida. Os resultados apresentados foram obtidos para a temperatura de 30 °C em pH 8. 

Conforme os dados estabelecidos, representados no Gráfico 2, constata-se que o tempo de 

equilíbrio estimado é de 2160 min (36 horas), pois não houve uma variação significativa na 

concentração com o passar desse tempo. 
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Gráfico 2: Variação da concentração de paracetamol em relação ao tempo em contato 
com o Carbono Ativado WV 1050 
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Fonte: Autoria Própria 

Com o estudo desse gráfico identificamos que o percentual de paracetamol que restou ao 

final das 48 h de experimento foi de 30%. Verifica-se também uma rápida adsorção da solução de 

paracetamol nas primeiras horas da cinética, isso ocorre devido fato de haver maior disponibilidades 

de sítios ativos para adsorção.   

3.3.1. Modelos Cinéticos 
Os modelos cinéticos de primeira e segunda ordem estão apresentados nos Gráficos 3 e 4 

respectivamente, obtidos a partir dos relativos ajustes dos dados experimentais. 

Gráfico 3: Ajuste do modelo cinético Gráfico 4: Ajuste do modelo cinético

de Pseudo-primeira ordem de Pseudo-segunda ordem 
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De acordo, com os Gráficos 4 e 5 apresentado, observa-se que o modelo de pseudo-segunda 

obtém um melhor ajuste quando comparado ao de primeira ordem. Sendo, portanto, considerado o 

melhor modelo para representar o comportamento cinético para os resultados obtidos. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi realizado o estudo de adsorção do Paracetamol em carvão ativado, tendo 

como finalidade verificar a remoção do paracetamol a partir de uma solução aquosa.   

Obteve-se uma relação de dosagem de 0,01 g de adsorvente para 20 mL de solução de 

adsorbato. Com relação ao processo, foi possível determinar o tempo de equilíbrio de 2160 min 

para o sistema a uma temperatura de 30 °C através de um estudo cinético, onde o modelo que 

melhor se ajustou aos dados experimentais foi o pseudo-segunda ordem.  

Portanto, diante os resultados obtidos nesse trabalho, podemos verificar que a quantidade 

absorvida (Qabs) de Paracetamol, após o processo de adsorção, num intervalo máximo utilizado de 

2880 min, foi de 48 mg/g. 
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE BARREIRA DE BLENDAS DE 
AMIDO DE FEIJÃO MACÁÇAR, GLICEROL E RESÍDUO DE CERA DE 

CARNAÚBA 

COSTA, D. M. A.1; FERREIRA, S. B.1; OLIVEIRA, J. Q.1 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O uso de filmes biodegradáveis, como 

materiais para embalagens, aumentou 

significativamente nas últimas décadas. Neste 

estudo foram avaliadas três blendas compostas 

de 3% de amido (AM), 20% de glicerol (GL) e 

diferentes proporções de cera de carnaúba (CC), 

0%, 5% e 10%. Os filmes foram submetidos aos 

testes de espessura, gramatura, densidade e 

permeabilidade ao vapor de água. Os resultados 

das análises indicaram que as formulações para 

elaboração dos filmes não afetaram 

significativamente (P ≤ 0,05) a espessura, 

gramatura, densidade e permeabilidade ao vapor 

de água (25 h), cujos valores médios foram 

0,1413 ± 0,0098 mm, 0,0167 ± 0,0015 g/cm2, 

1,186 ± 0,105 g/cm3, e 0,0653 ± 0,0037 g/cm2, 

respectivamente. 

ABSTRACT 

The use of biodegradable films, such as 

packaging materials, has increased significantly 

in the last years. In this study were evaluated 

three blends composed of 3% starch (AM), 20% 

glycerol (GL) and different proportions of 

carnauba wax (CC), 0%, 5% and 10% were 

evaluated. The films were submitted to the tests 

of thickness, weight, density and permeability to 

water vapor. The results of the analyzes indicated 

that the formulations for the films not effected 

significantly affect the thickness, weight, density 

and permeability to water vapor (P ≤ 0.05) the 

thickness, weight, density and permeability to 

water vapor (25 h), whose average values were 

0.1413 ± 0.0098 mm, 0,0167 ± 0,0015 g/cm2, 

1,186 ± 0,105 g/cm3 and 0,0653 ± 0,0037 g/cm2, 

respectively. 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de plásticos sintéticos e derivados do petróleo aumentou vertiginosamente nas 

últimas décadas e, consequentemente, o seu descarte vem preocupando a comunidade, em geral, 

devido a sua não degradação num curto espaço de tempo. Dessa forma, e com o intuito de mitigar 

PALAVRAS-CHAVE: Termoplástico, Polímero Biodegradável, Amido, Feijão. 

KEYWORDS: Thermoplastic, Biodegradable Polymer, Starch, Bean. 
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esse potencial poluente, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos objetivando a obtenção de 

polímeros biodegradáveis que possam substituí-los, ainda que de forma parcial. 

Os polímeros biodegradáveis são plásticos que podem ser decompostos naturalmente por 

bactérias, fungos ou algas, num curto intervalo de tempo. Segundo Lima (2004), compostos de amido, 

polivinil álcool, polilactatos e polihidroxibutiratos podem ser exemplificados como polímeros 

biodegradáveis. O amido é bastante utilizado na produção de polímeros biodegradáveis devido sua 

grande abundância, seu baixo custo e ser uma fonte renovável, o que pode potencializar seu uso em 

escala industrial. Uma aplicação de grande importância do amido é na produção de embalagens de 

alimentos, as quais necessitem de baixa resistência mecânica. 
Apesar de serem facilmente biodegradáveis, as embalagens de amido apresentam algumas 

propriedades que limitam sua aplicação com essa finalidade. São pouco resistentes à umidade, 

apresentam baixa flexibilidade e custo elevado quando comparada às embalagens tradicionais. 

Portanto, para melhorá-las é necessário o uso de tratamentos especiais, a adição de fibras, de 

plastificantes e de muitos outros aditivos (SALGADO et al., 2008). 

Neste contexto, devido a carência de informações na literatura específica, avaliou-se neste 

trabalho os efeitos das formulações de blendas de amido de feijão macaçár (Vigna unguiculata) e 

glicerol (plastificante), combinados a diferentes proporções de resíduos de cera de carnaúba 

(Copernicia prunifera) nas propriedades de barreiras de filmes biodegradáveis.  

2 METODOLOGIA 

Utilizou-se, como matéria-prima, amido de feijão macáçar para elaboração dos filmes 

biodegradáveis, o qual foi adquirido na feira-livre do município de Nova Cruz-RN. Para obtenção do 

amido utilizou-se 2 kg de feijão macaçár, que foi catado e lavado em água corrente e, logo após, em 

água destilada. 

Para a extração do amido do feijão macaçár seguiu-se a metodologia adotada por Sathe e 

Salunkhe (1981), com algumas adaptações. Primeiramente triturou-se o feijão num liquidificador, por 

um período de 10 minutos e sob baixa rotação, utilizando uma proporção de 200 g de matéria prima 

para cada 1000 mL de água destilada. Em seguida, a mistura foi tamisada em peneiras de 600 µm e, 

na sequência, de 150 µm, sendo colocada em depósito plástico para repouso por 8 horas para decantar. 

O material sobrenadante foi descartado e o decantado foi centrifugado por 5 minutos, à 3600 rpm. O 

resíduo amiláceo retido nas cubetas da centrífuga foi retirado e posto para secagem à 40 ºC, em estufa 

com circulação de ar, por período de 48 h. A matéria prima seca foi estocada em frízer à 5 ºC para 

posterior utilização. 

Para elaboração dos filmes utilizou-se amido de feijão macáçar, um agente plastificante 

(glicerol P.A.) e diferentes proporções de resíduo de cera de carnaúba. Na Tabela 1 estão listadas as 

formulações para a formação das soluções filmogênicas. 

Tabela 1: Formulações para formação das soluções filmogênicas. 

Formulações 
Amido 

(g/100g de dispersão) 

Glicerol       

(g/100g de amido) 

Cera de carnaúba         

(g/100g de amido) 

AM3_GL20_CC00 3 20 0 

AM3_GL20_CC05 3 20 5 

AM3_GL20_CC10 3 20 10 
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As soluções filmogênicas foram aquecidas em banho maria até atingir a temperatura de 85 ºC, 

permanecendo por nesta temperatura durante 20 minutos. Em seguida as soluções foram espalhadas 

em placa de Petri, gramatura de 0,46 g/cm2, e postas para secar a 40 ºC, em estufa com circulação de 

ar, por um período de 16 h, técnica de secagem conhecida como Casting (FAKHOURI et al., 2007). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

A espessura determinada pela medição direta, através do micrômetro digital, não foi 

modificada (P ≤ 0,05) quando se aumentou o teor de cera de carnaúba nas formulações dos filmes. 

Comportamento semelhante foi observado nas medidas das gramaturas e densidades dos filmes 

(Figura 1). Estes resultados indicam que o processo utilizado para a elaboração dos filmes foi 

adequado, pois proporcionou a formação de filmes com espessuras, densidades e gramaturas 

idênticas, muito embora tenham sido originados de diferentes combinações dos componentes. 

Figura 1: Valores para a espessura, densidade e gramatura dos filmes de amido de feijão macaçár. 

O fato do uso e do aumento da quantidade da cera de carnaúba nos filmes não ter afetado essas 

propriedades indica que houve uma interação muito forte entre este aditivo e a matriz polimérica 

(amido), fazendo com que se formasse um polímero mais compacto. O valor obtido para a espessura 

está compatível com as observações feitas por Melo et al. (2017), que obteve filmes de pectina, 

reforçado com polpa de cacau (2%), com 0,143 ± 0,009 mm de espessura. A densidade encontrada 

para os filmes foi bastante satisfatória tendo em vista que o valor médio ficou abaixo dos encontrados 

na literatura (ARAÚJO, 2014), fato que viabiliza o uso do amido de feijão macaçár como matriz 

polimérica para produção de filmes biodegradáveis. 

A taxa de percolação observada para os filmes elaborados a partir das três diferentes 

formulações, após 25 h de ensaio, não apresentou variação entre eles, cujo valor médio foi de 0,0653 

± 0,0037 g/cm2. No entanto, constatou-se uma redução significativa (P ≤ 0,05) nesta taxa à medida 

que o intervalo de tempo aumentou, fato que pode estar relacionado ao processo de saturação dos 

filmes, com umidade, com o passar do tempo (Figura 2). 
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Figura 2: Variação da taxa de percolação (g/h.cm2) dos filmes produzidos com amido de feijão 

macaçár. 

Ressalta-se ainda que a variação da taxa de percolação de vapor de água, com o decorrer do 

tempo, não foi diferenciada entre os diferentes filmes, fato que pode ser visualizado por meio da 

Figura 2. Isto corrobora com a avaliação de que as blendas são homogêneas com respeito às 

propriedades analisadas. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

As blendas de amido de feijão macáçar, glicerol e resíduos de cera de carnaúbas, nas 

formulações testadas, apresentam características homogêneas com respeito à espessura, gramatura, 

densidade e taxa de permeação ao vapor de água. 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DE Cr6+ PELA FIBRA 
MODIFICADA DO CAULE DO MANDACARU 

COSTA, D. M. A.1; COUTINHO, A. C. P.1; JÚNIOR, A. J. S.1; SANTOS, R. P.1 
1IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Neste trabalho avaliou-se o poder do resíduo do 

caule do mandacaru, modificado, na retenção de 

íons Cr6+ presentes em soluções aquosas.  Os 

ensaios foram realizados em triplicatas, com 

sistema em batelada e as determinações por 

espectrofotometria em UV-Vis. A biomassa 

modificada apresentou uma capacidade máxima 

de adsorção igual a 83,80%, em solução a 10 

mg/L, e mínima de 27,11%, em solução a 75 

mg/L. A isoterma de adsorção ajustou-se ao 

modelo de Freundlich, cujo coeficiente de 

correlação (R2) foi igual a 1. 

ABSTRACT 

In this work the power of mandacaru stem 

residue, modified, in the retention of Cr6+ ions 

present in aqueous solutions was evaluated. The 

tests were carried out in triplicates, with batch 

system and determinations by spectrophotometry 

in UV-Vis. The modified biomass presented a 

maximum adsorption capacity equal to 83.80% 

in a solution at 10 mg/L and a minimum of 

27.11% in a solution at 75 mg/L. The adsorption 

isotherm adjusted to the Freundlich model, 

whose correlation coefficient (R2) was equal to 1. 

1 INTRODUÇÃO 

O crescimento industrial recente, induzido pela grande demanda da população mundial, 

aumentou consideravelmente a geração de novos produtos e materiais, que ao se tornarem inservíveis 

para com a finalidade original, são descartados de maneira inadequada provocando aumento da 

poluição ambiental. 

Esse cenário também contribui para o aumento significativo da contaminação por íons 

metálicos nos aportes hídricos (SILVA JÚNIOR et al. 2007). Quando íons metálicos, como cromo, 

escapam para o meio ambiente, podem se acumular nos seres vivos, principalmente no ser humano, 

que está no topo da cadeia alimentar. Embora esse elemento, quando consumido em concentração 

adequada, seja importante para o funcionamento do organismo humano, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomenda que o nível de concentração máxima aceitável na água potável seja 0,05 

PALAVRAS-CHAVE: Adsorção, Mandacaru, Cromo, Isoterma, Freundlich. 

KEYWORDS: Adsorption, Mandacaru, Chrome, Isotherm, Freundlich  . 
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mg/L (FILHO et al., 2017). Segundo Shils et al. (2005), intoxicações por cromo acontece geralmente 

por efluentes industriais e causam dermatites alérgicas, úlceras na pele e carcinomas, e em taxas 

elevadas podem ocorrer lesões vasculares com aumento nos quadros de hemorragias e tromboses 

cerebrais. 
Muitos métodos foram desenvolvidos visando o tratamento de efluentes com elevados níveis 

de metais pesados, os quais nem sempre atendem satisfatoriamente aos objetivos almejados devido à 

grande geração de resíduos e ao alto custo operacional. Neste sentido, a adsorção é uma técnica que 

adquiriu bastante importância para tal benefício ao utilizar material adsorvente alternativo e de fontes 

renováveis, como as fibras vegetais in natura ou modificadas, o que veio proporcionar baixo custo e 

eficiência aceitáveis ao processo. 

Uma fonte de fibra vegetal bastante abundante no Brasil, principalmente na Região Nordeste, 

é o mandacaru (Cereus jamacaru DC.), conhecida pelo nome de cardeiro. Essa planta nasce e cresce 

no campo sem qualquer trato cultural, suas sementes são disseminadas pelas aves e pelo vento, 

germinam em solos com baixo nível de nutrientes, seu desenvolvimento pode alcançar até 6 m de 

altura e sua produtividade a 78 toneladas/hectare de matéria verde, correspondendo a 13,26 

toneladas/hectare de matéria seca, a depender dos nutrientes e do manejo do solo. Com teor de 

proteína em torno de 11,41%, essa espécie apresenta potencial forrageiro semelhante à palma 

(ARAÚJO et al., 2008). 

Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar a capacidade das fibras modificadas do 

caule do mandacaru como adsorvente de cromo em sistemas aquosos e, ao mesmo tempo, agregar 

valor econômico a esse material tão abundante no nordeste brasileiro, tendo como consequência 

melhor distribuição de renda e qualidade de vida às populações que exploram essa planta como meio 

de sobrevivência.  

2 METODOLOGIA 

As fibras do mandacaru foram modificadas com NaOH e ácido cítrico. O tratamento químico 

foi realizado reagindo 12 g de fibras, trituradas e passadas em peneira de 425 mesh, com 240 mL de 

solução 0,10 mol/L de NaOH, sob agitação por um período de 2 h, seguida de filtração, lavagem com 

água destilada até atingir pH 7,0 e secagem em estufa à 65 ºC, durante 24 h. 

A finalização da modificação da biomassa foi feita com ácido cítrico 1,20 mol/L, usando uma 

proporção de 1:8 (m/v). A mistura foi agitada durante 30 minutos, seguida de filtração e lavagem com 

água destilada até pH 7,0. A biomassa foi seca em estufa à 65 ºC, durante 24 h e, em seguida, estocada 

à 5 ºC. 

Avaliou-se a capacidade de adsorção de cromo total pela fibra modificada do caule do 

mandacaru em soluções aquosas com diferentes concentrações desse metal. Utilizou-se soluções com 

10. 20. 30, 40, 75, 100 e 200 mg/L, as quais foram postas em contato com as fibras modificadas, sob

agitação à 100 rpm em shaker, por um período de 24 h e à 25 ºC. Empregou-se o sistema em batelada,

com amostragem em triplicata e pondo em equilíbrio 50 mg de biomassa modificada/50 mL de

solução. Os ensaios para as determinações das concentrações de cromo, nas soluções remanescentes,

foram realizados por espectrofotometria em UV-Vis.

Utilizando os dados obtidos pela análise de espectrofotometria em UV-Vis, calculou-se a 

concentração de cromo adsorvido no equilíbrio e a taxa de adsorção pela fibra através das Equações 

1 e 2, respectivamente. 

𝑞𝑒𝑞 =
(𝐶𝑜−𝐶𝑒𝑞).𝑉

𝑚
(1)
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𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟çã𝑜(%) =
(𝐶𝑜−𝐶𝑒𝑞)

𝐶𝑜
. 100 (2) 

onde m é a massa da fibra modificada (g), V é o volume de solução (L), Co e Ceq são os valores obtidos 

por espectrofotometria UV-Vis para as concentrações inicial e no equilíbrio de cromo na solução 

(mg/L), respectivamente. 

Com as informações adquiridas das isotermas, a partir da equação de Freundlich na sua forma 

linearizada (Equação 3), determinou-se a constante de Freundlich (Kf), que está relacionada com a 

capacidade de adsorção e n, a constante relacionada a intensidade de adsorção. Em seguida, ajustou-

se os dados ao modelo de Freundlich utilizando a equação 4. 

𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒𝑞 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑓 +
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒𝑞  (3) 

𝑞𝑒𝑞 = 𝐾𝑓 . (𝐶𝑒𝑞)
1/𝑛 (4) 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
3.1 Estudo da adsorção do cromo 

Os ensaios indicaram uma absorbância máxima para o dicromato de potássio (K2Cr2O7) a 365 

nm e a curva de calibração para essa espécie, através da espectrofotometria em UV-vis, pode ser 

verificada através da Figura 1, cujo coeficiente de correlação (R2) foi 0,995. 

Figura 1: Curva de calibração do dicromato de potássio (K2Cr2O7). 

Com os valores da absorbância obtidos após os ensaios de adsorção, determinou-se as 

concentrações finais das soluções e, em seguida, a taxa de adsorção do cromo pelas fibras modificadas 

do caule do mandacaru (Figura 2). 

Figura 2: Taxa de adsorção de cromo VI pelas fibras modificadas do caule do mandacaru. 
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Observa-se na Figura 2 que a maior taxa de adsorção de cromo ocorreu no contato da biomassa 

com a solução de concentração 10 mg/L, cujo valor foi igual 83,80%. Com o aumento da 

concentração das soluções ocorreu uma redução significativa na taxa de adsorção, atingindo o valor 

mínimo de 27,11% em solução à 75 mg/L. Este fato deve-se a dinâmica do processo de adsorção, no 

qual ocorrem simultaneamente adsorção e dessorção e, ao adsorver 83,80% da quantidade de cromo 

VI presente na solução a 10 mg/L, se estabelece um equilíbrio entre a velocidade de adsorção e de 

dessorção na superfície da fibra, ocasionada provavelmente pela baixa concentração de íons Cr6+ na 

solução. No entanto, o mesmo não ocorre na solução a 75 mg/L cujo equilíbrio é atingido a uma taxa 

de adsorção bastante inferior. Para o último caso, pode-se admitir que a superfície da fibra atingiu 

seu ponto de saturação com íons Cr6+, ou seja, seu potencial negativo foi praticamente reduzido a 

zero pelas cargas dos cátions adsorvidos. 

Para o caso da taxa máxima, o valor atingiu 8,38 ± 0,33 mg/g e, a mínima foi de 20,33 ± 0,64 

mg/g, valores que se encontram acima dos encontrados por Filho et al. (2017) e Costa e Oliveira. 

(2017), ao utilizarem a casca do pequi (Caryocar brasiliense Camb) e a casca da melancia (Citrullus 

lanatus), respectivamente. Essas informações comprovam a boa adequação dessa biomassa na 

remoção de cromo em efluentes aquosos. 

3.2 Cinética da adsorção do cromo 
Os resultados obtidos foram avaliados aplicando-se ao modelo de Freundlich e na Figura 3 

está representada a equação linearizada para obtenção dos parâmetros para modelagem cinética. 

Figura 3: Equação de Freundlich linearizada para adsorção de cromo VI em fibras modificadas do 

mandacaru. 

Após análise da Figura 3, determinou-se as constantes de Freunlich (Kf) e n, cujos valores 

foram iguais a 2,151 e 1,641, respectivamente. Desta forma, como a magnitudes da constante n ficou 

no intervalo 1< n < 10, a adsorção é favorável (PORPINO, 2009). 

Ajustando os dados ao modelo de Freundlich (Equação 3), obtém-se a isoterma representada 

na Figura 4, com R2 = 1, indicando a total aderência das informações imputadas às respostas do 

modelo adotado para representação do processo de adsorção de cromo pelas fibras modificadas do 

caule do mandacaru. 
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Figura 4: Isoterma de Freundlich para adsorção de Cr6+ em fibras modificadas do caule do mandacaru 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adsorção de cromo VI pelas fibras modificadas do caule do mandacaru mostrou ser uma 

alternativa viável para remoção desse íon em solução aquosa. A curva de adsorção ajustou-se muito 

bem ao modelo de Freundlich, indicando que o processo foi bastante favorável. 

Por ser um procedimento rápido, simples e de baixo custo, pode ser possível a implantação 

dessa metodologia no tratamento de efluentes de curtumes, implicando em menor contaminação dos 

aportes hídricos por esse metal. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias

RESUMO 

Esse artigo apresenta o processamento de 

conchas oriundas da pesca artesanal de moluscos 

no município de Arez/RN para incorporação 

desse resíduo em blocos de solo-cimento sem 

função estrutural. As conchas foram coletadas na 

comunidade de Patané, e processadas em 

laboratório por meio de lavagem, secagem, 

moagem em moinhos de martelo e de bolas e 

posteriormente peneiradas para sua posterior 

utilização. Verificou-se no processamento uma 

perda de apenas 4,3% do material original, ou 

seja, pouca geração de rejeitos e assim um bom 

aproveitamento dos resíduos para utilização nos 

blocos.

ABSTRACT 

This paper presents the processing of shells from 

artisanal molluscan fishing in the municipality of 

Arez / RN to incorporate this residue into soil-

cement blocks without structural function. The 

shells were collected in the community of Patané, 

and processed in the laboratory by means of 

washing, drying, milling in hammer mills and 

balls and later sieved for later use. A loss of only 

4.3% of the original material was observed in the 

processing, that is to say, little generation of 

tailings and thus a good use of the residues for 

use in the blocks. 

1 INTRODUÇÃO 

A prática da utilização de resíduos para a reciclagem na indústria da construção civil já faz 

parte de processos de modernização e de ações de sustentabilidade desse setor. As conchas geradas 

na atividade de pesca artesanal no município de Arez/RN, são resíduos geralmente descartados sem 

nenhum critério no meio ambiente, causando impactos ao solo e degradação ambiental. Na 

comunidade de Patané/Arez/RN há um grande acúmulo de material descartado a céu aberto, 

totalmente desperdiçado sem nenhuma perspectiva de reaproveitamento. Se faz necessário encontrar 

PALAVRAS-CHAVE: resíduos, pesca artesanal, processamento de resíduos 

KEYWORDS:  waste, small-scale fishing, waste processing . 
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soluções para esse problema ambiental. Um estudo preliminar para utilização das conchas em blocos 

de solo-cimento, com substituição tanto do cimento quanto do solo foi realizado por Soto (2017). 

Outras pesquisas em algumas regiões brasileiras com a reutilização do resíduo na confecção de blocos 

e tijolos cerâmicos já foram mencionadas por Batista et al. (2008) e Tenório et al. (2014). 

Os blocos de solo-cimento têm diversas aplicações no meio rural e na construção civil. Uma 

das grandes vantagens é que o solo, sendo um material local, constitui justamente a maior parte da 

mistura, e o cimento usado entra em uma quantidade aproximada variando de 6% e 10% para 

estabilizar e conferir propriedades de resistência desejadas ao produto final. Logo, a incorporação de 

resíduos na composição do bloco requer estudos para determinação das propriedades desses materiais 

de modo a atender as normas vigentes, e se faz necessário a preparação desses resíduos para a 

incorporação nos materiais que irão compor os blocos. 

Para utilização das conchas na fabricação dos blocos, se faz necessário o processamento em 

equipamentos específicos para adequação da granulometria. O objetivo desse artigo é apresentar o 

processamento de conchas oriundas da pesca artesanal de moluscos no município de Arez/RN que 

serão utilizadas para incorporação nos blocos de solo-cimento sem função estrutural, em percentuais 

definidos para o cimento e para o solo. Com o material processado serão confeccionados blocos que 

serão analisados sob o aspecto de resistência mecânica e absorção de água, de acordo com a Norma 

NBR 10.836/2013 (ABNT, 2013). 

2 METODOLOGIA 

A preparação das conchas para uso posterior na confecção de blocos de solo-cimento iniciou-

se com a coleta de material em campo. Foram utilizadas pás, baldes, e sacos no procedimento de 

coleta, como mostra a Figura 1. 

Figura 1: Coleta de conchas em campo (Arez/RN) 
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Após a sua coleta as conchas foram identificadas, e armazenadas em local até a etapa de 

lavagem para remoção de resíduos de partes orgânicas e areia, deixando escorrer o excesso de água 

e depois secagem ao ar livre, como mostrado na figura 2. Em seguida o material foi colocado em 

estufa a 100º C por 24 horas para poder se proceder as etapas seguintes.  

Figura 2: Lavagem e secagem das conchas 

Em seguida as conchas foram encaminhadas para as etapas de cominuição e moagem que se 

deu no laboratório de Tecnologia Mineral – DIAREN. A primeira etapa é a pesagem do material para 

alimentação do moinho de martelo. As conchas foram colocadas na bandeja de alimentação, que é 

local onde o material é depositado para ser moído. O rotor de martelos é o equipamento rotativo 

responsável pela moagem, a câmara de moagem é onde o processo acontece de fato. Após esse 

procedimento as conchas foram novamente pesadas para se determinar o percentual de 

aproveitamento do material. 

Numa segunda etapa de moagem o material passa por um moinho de bolas que reduz a 

granulometria para material fino. O moinho de bolas é um cilindro rotativo com esferas alumina, que 

atuam como meios de moagem por fricção. Por isso devemos selecionar diferentes tamanhos de bolas, 

para conseguir um maior rendimento na moagem.  

O material a ser moído é colocado dentro do tambor cilíndrico ou barril. Recomenda-se que 

seja composto por partículas menor do que ¼ de polegada para se obter uma partícula de 

aproximadamente 20 a 75 microns, girando a uma velocidade entre 4 e 20 rotações por minuto, 

dependendo do diâmetro do moinho. A rotação produz forças centrífugas que levantar as bolas a uma 
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dada altura levando-os a recuar para dentro do cilindro e o material ser moído. A figura 3 mostra as 

etapas de moagem no moinho de martelos e no moinho de bolas. 

Figura 3 - (a) trituração do material em moinho martelo e (b) em moinho de bolas 

Depois de passar pelo moinho de bolas o material seguiu para peneiramento em uma série 

normal de peneiras com agitador mecânico, no laboratório de Mecânica dos Solos e finalmente 

ensacado para posterior utilização.   

Após todo processamento o material foi pesado e dessa forma foi possível se analisar a 

quantidade de material que entra no processo e o que sai para ser utilizado na confecção dos blocos, 

determinando-se assim as perdas durante o processamento do material. 

3 RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÕES 

O fluxograma mostrado na figura 4 apresenta as etapas do processo realizada para 

processamento das conchas que serão utilizadas como matéria prima para confecção de blocos.   

Figura 4 – Fluxograma do processamento de conchas 
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O material colocado no moinho martelo foi quebrado e transformado em pedaços menores. 

Na bandeja de alimentação do moinho de martelo foi colocado 13.256,7g de conchas. Durante o 

processo de trituração das conchas foi percebido uma perda de material devido a trepidação do 

equipamento. Após trituração no moinho de martelo a quantidade de material obtido foi de 12.686,9g. 

Dessa forma temos uma perda de 569,8g que representa uma porcentagem de 4,3% do peso 

inicialmente colocado no moinho. 

O moinho de bolas, por ser um cilindro hermeticamente fechado, a perda de material é 

irrisória, tendo um excelente aproveitamento de todo o material utilizado na moagem. Tendo em vista 

a dureza do material e dificuldade de quebra do mesmo o material pode ser reprocessado até três 

vezes para diminuição da granulometria.  O material que foi levado ao moinho de bolas foi pesado 

na entrada no valor de 12.686,9g com tempo de moagem utilizado nessa pesquisa de 24 horas no 

moinho de bolas. Não houve perdas e o material obtido foi de excelente qualidade.  

Após passar na série de peneiras, o material retido na peneira #200 (<0,075mm), retorna para 

o moinho, para ser reprocessado devido não ter atingido a granulometria desejada. Assim sendo o

aproveitamento é de todo material.

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse projeto encontra-se na fase de processamento dos materiais e passará para a fase de 

confecção dos blocos. Nessa fase o objetivo foi estimar perdas durante o processamento para se 

estabelecer a quantidade de rejeitos que ainda serão gerados. Espera-se contribuir ao final dessa etapa 

para um bom procedimento operacional que promova menor quantidade de resíduos. Com as conchas 

processadas espera-se o desenvolvimento de produtos (bloco de solos/cimento/resíduos), que 

atendam qualidade adequada de acordo com as normas vigentes. Um manual com as etapas de 

processamento está sendo pensado como produto final do projeto, para ser entregue à comunidade, 

de forma que o conhecimento possa ser repassado para os pescadores e dessa forma a instituição 

contribua para que a atividade da pesca artesanal de moluscos seja feita com sustentabilidade, 

minimizando os impactos ambientais decorrentes da disposição inadequada dos resíduos no solo.  
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CONCRETO COM ADIÇÕES DE FIBRA DE PET 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Civil 

RESUMO 

O projeto objetiva introduzir fibras recicladas de 

Polietileno Tereftalato (PET) em composições de 

Concreto Estrutural. O uso de fibras no concreto 

tem a finalidade de melhorar diversas 

propriedades importantes, tais como a resistência 

a tração, a ductilidade e a trabalhabilidade do 

concreto. O projeto consistiu em testar vários 

teores de adição do PET em concretos 

convencionais e de alta 

Resistência. Os resultados obtidos, até o 

momento, para concretos convencionais permitiu 

concluir que as fibras não alteram 

significativamente a resistência a compressão 

simples (RCS), destacando que se obteve um 

aumento, dependendo do teor de fibra. Já a 

resistência a tração aumentou à medida que se 

aumentou os teores de PET. 

ABSTRACT 

PALAVRAS-CHAVE:  Concreto c, PET, Resistência , Resíduo. 

The project aims to introduce recycled 

Polyethylene Terephthalate (PET) fibers into 

Structural Concrete compositions. The use of 

fibers in concrete has the purpose of improving 

several important properties, such as tensile 

strength, ductility and workability of concrete. 

The project consisted in testing various levels of 

PET addition in conventional and high strength 

concrete. The results obtained so far for 

conventional concretes allowed to conclude that 

the fibers do not significantly change the 

resistance to simple compression (RCS), noting 

that an increase was obtained, depending on the 

fiber content. On the other hand, tensile strength 

increased as PET levels increased. 

KEYWORDS: concrete with fibers, PET, compressive strength, tensile strength 
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1 INTRODUÇÃO 

Em virtude da preocupação mundial em aderir a práticas e materiais sustentáveis, cabe ao 

meio técnico, científico e acadêmico investir em estudos que possibilitem o desenvolvimento de 

recursos com propriedades semelhantes ou até melhores do que os já existentes, desde que sejam 

viáveis tanto financeiramente quanto ecologicamente. A construção civil, por sua vez, dispõe e 

visa aumentar seu acervo de técnicas e materiais inovadores que amenizam os impactos 

ambientais, garantindo praticidade na execução e diminuição de custos, por utilizar matérias 

primas orgânicas ou reutilizáveis, além de atender aos requisitos mínimos de utilização. Sabe-se 

que o principal produto utilizado na construção civil é o cimento, empregado na produção e seus 

derivados, em especial o concreto, que pode ser definido como a mistura de cimento, areia, brita 

e água. Para melhorar uma ou diversas propriedades do concreto, eventualmente, são adicionados 

ao mesmo uma gama de materiais ditos como alternativos. 

Um dos elementos que está em estudo no meio técnico cientifico é a adição de fibras no 

concreto. De acordo com Mindess (1994) concreto reforçado com fibras pode ser definido como 

um material feito com cimento Portland e agregados, contendo fibras descontínuas misturadas. 

Dentre as inúmeras aplicações do concreto com adição de fibras, pode-se citar a construção de 

lajes apoiadas no terreno (radier), produção de peças de concreto pré-moldado e lajes de grandes 

extensões que necessitam de uma fissuração baixa. A industrialização traz consigo o aumento da 

produção de lixo, causando danos com o passar dos anos, esse fato tem levado a população a 

buscar meios de reutilização, um dos materiais analisados é o Polietileno Tereftalato (PET), 

amplamente utilizado nas indústrias de refrigerantes e descartado após o consumo, sendo mais um 

fator agravante para o aumento do lixo urbano.  

Diante das pesquisas já realizadas com os resíduos de PET em concretos convencionais, 

pretende-se conhecer as influências da adição de fibras de Polietileno Tereftalato (PET) no traço 

de concretos de alta resistência. Material geralmente utilizado em grandes obras, como pontes, 

viadutos e grandes edifícios, esse material se destaca dos concretos convencionais devido a sua 

durabilidade e sua maior capacidade mecânica. Entretanto, assim como o concreto convencional, 

o concreto de alta resistência, quando submetido a altas temperaturas, diminui sua resistência

mecânica, levando ao desplacamento, patologia experimentada pelos concretos submetidos a alta

temperatura. Além disso, os concretos de alta resistência apresentam um comportamento frágil

relativamente ao concreto convencional. Sabe-se que as fibras têm o efeito de aumentar a

resistência a tração do concreto, aumentando sua ductilidade e diminuindo, consequentemente,

sua fragilidade. A escolha da fibra de PET se justifica por dois motivos principais: 1) as fibras de

PET não têm uma destinação adequada após seu uso, causando grandes problemas ambientais; 2)

elas permitem uma menor redução da resistência mecânica de concretos submetidos a alta

temperatura, que segundo Meneses (2012) e Salustre (2014), notadamente em concretos com

resistências elevadas.

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência mecânica do concreto com 

adição de fibras de Polietileno Tereftalato visando avaliar a viabilidade técnica, além de reutilizar 

o material, que é encontrado em abundância, contribuindo para a despoluição do meio ambiente.

Visando também avaliar os seguintes parâmetros: 

1) Resistência a compressão simples

2) Resistência à tração

3) Consistência
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2 METODOLOGIA 

Primeiramente, realizou-se uma extensa revisão bibliográfica sobre os temas: dosagem de 

concretos estruturais, concreto com adição de fibras e concretos de alta resistência. Em seguida, 

realizou-se a caracterização dos materiais, sendo os ensaios de características físicas dos 

principais componentes do concreto: cimento e eventual adição, agregados, fibras e aditivos 

químicos. De posse destes resultados, definiu-se a dosagem (traços) dos concretos estruturais com 

diferentes resistências, a saber: 30 MPa, e 70 MPa.  

De posse do traço ideal para cada resistência, moldou-se corpos-de-prova de concreto, 

variando o teor de adição de PET, desde o traço sem PET (chamado de traço convencional) até o 

traço com adição do teor máximo, cujo valor foi estabelecido na etapa de revisão bibliográfica. 

Em seguida serão realizados os ensaios do concreto na fase fresca e endurecida. Durante a fase 

fresca, para avaliar o efeito na trabalhabilidade da adição de PET, realizam-se os ensaios de Slump 

Test e de Ar Incorporado. Na fase endurecida, com o intuito de avaliar o efeito da adição de PET 

no comportamento mecânico dos concretos, serão feitos os ensaios de resistência a compressão 

simples, resistência a tração por compressão diametral e resistência a tração na flexão. Devendo 

lembrar que todos esses ensaios deverão ser realizados para todas as classes de resistências e todos 

teores de PET.  

Finalmente, usa-se de métodos estatísticos para confrontar os resultados dos ensaios e 

analisar a real influência da adição da fibra. Portanto, os materiais usados nesta pesquisa serão: i) 

concreto convencional: cimento Portland; agregados miúdo e graúdo (19 mm) e fibras de PET. ii) 

concreto de alta resistência: cimento Portland; agregados miúdo e graúdo (9,5 mm e 19 mm); 

adições minerais; aditivos redutores de água e fibras de PET. 

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa está em andamento. Até o momento foi avaliado a inserção de fibras de PET 

em concreto fck = 30 MPa, exposto a temperatura ambiental. O Gráfico 1 ilustra os resultados dos 

ensaios de resistência à compressão simples (Gráfico 1a) e compressão diâmetral (Gráfico 1b) 

para três traços distintos:  

 Traço TC: é o traço de referência sem adição de PET, composto por 1:1,2:1,5:0,45

(cimento:areia:brita:água, em massa);

 T0,3%: idêntico ao TC, com uma adição de 0,3% de PET, em relação a massa do

cimento;

 T0,6%: idêntico ao TC, com uma adição de 0,6% de PET, em relação a massa do

cimento;
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Gráfico 1: Resultados de ensaios. a) Resistência à compressão simples; b) Resistência à compressão diâmetral 

 Pode-se afirmar que os resultados dos ensaios de resistência à compressão em temperatura 

ambiente se mostraram satisfatórios uma vez em que os traços ecológicos (com PET) atingiram 

valores próximos ao convencional, destacando-se que o traço com teor de 0,3% foi superior. Já a 

resistência à tração de todos os traços com PET foram superiores ao traço de referência, sem PET. 

Portanto, pode-se concluir que o incremento do material estudado ao traço de concreto é positivo 

técnica e ecologicamente. Tecnicamente porque ocorreu um incremento na resistência e 

ecologicamente porque evita o descarte da garrafa que abriga o refrigerante, consumido em larga 

escala. Ressalta-se ainda o valor financeiro em detrimento dos resultados positivos já obtidos onde 

é permitido a melhora da resistência à tração, além do aumento da trabalhabilidade, através de um 

material de baixo custo. Em relação à continuidade da presente proposta de pesquisa, espera-se 

avaliar ainda: i) a adição de fibras permitirá uma diminuição da perda de resistência ocasionada 

por altas temperaturas em todas as classes de resistências, notadamente nos concretos de alta 

resistência (70 MPa); ii) a adição de fibras permitirá uma maior ductilidade dos concretos 

convencionais e de alta resistência.  
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o presente momento, os resultados permitem concluir que a adição de fibras de PET 

teve um efeito bastante benéfico na resistência a tração do concreto, como era de se esperar. 

Quanto à resistência a compressão, não se observou reduções que inviabilizasse o uso como 

material no concreto estrutural. Em relação continuidade da pesquisa, pretende-se submeter esses 

concretos a altas temperaturas e avaliar o efeito. Espera-se que as adições de PET atenuem a perda 

de resistência típica deste efeito. Além disso, espera-se que o PET melhore o comportamento dos 

concretos de alta resistência no que tange a ductilidade.  
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

A produção de resíduos quando destinado 
incorretamente traz sérios impactos sócio 
ambientais, que podem ser atenuados por meio 
da reutilização. Nessa perspectiva, o presente 
trabalho tem como objetivo analisar as 
propriedades mecânicas dos concretos 

autoadensáveis com agregado reciclado 
proveniente dos resíduos da construção civil. Ao 
analisar as propriedades do concreto ficou 
visível a possibilidade da utilização do agregado 
reciclado. 

ABSTRACT 

The production of waste when destined 
incorrectly brings serious socio-environmental 
impacts, which can be mitigated through reuse. 
In this perspective, the present work has the 
objective of analyzing the mechanical properties 

of self - supporting concrete with recycled 
aggregate coming from civil construction waste. 
When analyzing the properties of the concrete it 
became visible the possibility of using the 
recycled aggregate. 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e o crescimento das cidades ocasionam alguns problemas, um deles que 
não pode ser ignorado é a geração de resíduos sólidos. A maioria destes resíduos é originada da 
construção civil (construção, reforma e demolição), cuja destinação incorreta traz prejuízos 
econômicos, sociais e ambientais (ABRECON, 2015). Uma forma de se reduzir esses impactos 
negativos é por meio da reciclagem.  

Se por um lado exige-se cada vez mais um maior controle e a destinação correta dos 
resíduos, por outro lado observa-se o consumo de concreto elevar-se, aumentando, por 
consequência, a demanda por agregados que ocupam de 60 a 80 por cento do volume total do 
concreto (METHA, 1994), recurso natural que vem encarecendo à medida que vai se esgotando. 

PALAVRAS-CHAVE: Agregado reciclado, CAA, propriedades mecânicas, resistência à compressão, 
porosidade. 

KEYWORDS:  Recycled aggregate, SCC, mechanical properties, compressive strength, porosity. 
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Esse cenário influenciou o aproveitamento dos resíduos como agregado. A partir desse 
suposto desenvolveu-se várias pesquisas no Brasil e elaboração de normas, com o objetivo de 
padronizar o uso de agregados reciclados da construção civil em diferentes áreas de aplicação. 

O concreto autoadensável (CAA) é definido como um concreto fluido que pode ser moldado 
in loco sem vibração para formar um produto livre de vazios e falhas. O concreto resultante é denso, 
homogêneo e com as mesmas propriedades de resistência e durabilidade de concretos convencionais 
compactados (EFNARC, 2005). Sendo assim, é interessante ter o CAA como uma terceira 
perspectiva, visando otimizar a produção devido sua capacidade de se espalhar sob o seu próprio 
peso se a necessidade de esforço externo para adensamento. 

Este artigo trata do estudo das propriedades mecânicas de concretos autoadensáveis 
utilizando agregado reciclado, proveniente dos resíduos da construção civil (RCC).  Para tal análise 
foram realizados os ensaios de absorção por capilaridade, resistividade e resistência à compressão 
axial. 

2 METODOLOGIA 

Os concretos foram produzidos utilizando cimento Portland CP V – ARI; agregado miúdo 
proveniente de RCC com dimensão máxima de 4,75 mm; agregado miúdo e agregado graúdo com 
as respectivas dimensões máximas de 4,75 mm e 6,3 mm; pó de pedra com dimensões máximas de 
4,75mm; água e aditivo superplastificante. 

Foram produzidas três misturas de concreto, todas elas de concretos autoadensáveis (CAA), 
os traços 100 RCC e 50 RCC foram adaptados a partir da mistura REFERÊNCIA, traço base de 
concreto autoadensável com consumo de 450 kg de cimento por m³ desenvolvido em pesquisas 
anteriores do grupo. As composições de todos os traços podem ser observadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Traço em unidade de massa (TUM). IFRN, 2016. 

MATERIAIS 
REFERÊNCIA 100 RCC 50 RCC 

TUM TUM TUM 

CIMENTO 1 1 1 
PÓ DE PEDRA 1,31 - - 

AREIA BRANCA 1,31 - 1,31
RCC - 2,62 1,31 

BRITA 2,19 2,19 2,19 
ÁGUA 0,54 0,648 0,62 

ADITIVO 0,77% 2,545% 1,13% 

Todas as misturas apresentam quantidades iguais de materiais, exceto a água e o aditivo, que 
foi dosado de acordo com o comportamento do concreto em estado fresco, buscando com que os 
traços com adição de RCC tivessem coesão e fluidez semelhantes ao do traço sem resíduo. 
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Absorção de água por capilaridade 

A impermeabilidade do concreto é um dos principais fatores determinantes da durabilidade 
(METHA, 1994), através do ensaio de absorção de água por capilaridade regida pela NBR 9779 
(ABNT, 1995) é possível mensurar a porosidade do concreto.  

Resistência à compressão 

Quanto menor a porosidade, maior a resistência mecânica, que pode ser obtida pelo ensaio 
de resistência a compressão axial de acordo com a NBR 5739 (ABNT, 2007). Para todas as 
composições foram realizados ensaios de compressão axial aos 21 dias. Os resultados apresentados 
neste trabalho resultam da média aritmética de ensaios em três corpos de prova cilíndricos 
10x20cm. 

Resistividade elétrica 

A resistividade elétrica pode ser definida como uma propriedade física do concreto que 
indica a sua resistência à passagem de corrente elétrica (ZACCARDI et al., 2009). Além de indicar 
o grau e a distribuição de umidade no concreto, presença de íons cloreto etc.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os dados mostrados na Tabela 2, no primeiro parâmetro analisado, o traço 
100 RCC obteve resistência superior ao traço tido como base enquanto o 50 RCC ficou abaixo.  

Tabela 2. Resistência à compressão axial. IFRN, 2016. 

Traço Resistência 

100 RCC 44,8 Mpa 

50 RCC 33,0 MPa 

REFERÊNCIA 43,6 MPa 

A alta resistência do traço 100 RCC provavelmente se deu origem do agregado, já que a 
resolução 307 (CONAMA, 2002) normatiza a utilização de argamassa e concreto proveniente de 
construção, demolição, reformas e reparos como resíduos recicláveis para agregados. Podendo 
conter partículas de cimento não hidratada. 

A porosidade capilar foi estimada através do ensaio de absorção de água por capilaridade, no 
qual a primeira mistura (100 RCC) apresentou maior número de vazio, e as demais apresentaram 
dados bem próximos, mas inferiores, como mostra a Tabela 3.  

Tabela 3. Coeficiente de absorção de água por capilaridade. IFRN, 2016. 

Traço Absorção de água (g/cm²) 

100 RCC 0,2387 

50 RCC 0,1868 

REFERÊNCIA 0,1850 
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A relação inversa entre porosidade e resistência não se aplica ao agregado reciclado devido a 
elevada porosidade do agregado. A grande taxa de absorção do traço 100 RCC provavelmente se 
deu por esse motivo. 

A Tabela 4 indica a resistência ao fluxo de corrente elétrica nos poros do concreto. O fluxo 
dessa corrente é intensificado pelo tamanho e continuidade dos poros, além da presença de íons 
cloretos. 

Tabela 4. Resistividade. IFRN, 2016. 

Traço Resistividade (kΩ.cm) 

100 RCC 10,9 

50 RCC 12,7 

REFERÊNCIA 16,4 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os fatores que influenciam a resistividade além da porosidade, que foi abordado neste 
trabalho, há a presença de íons cloretos e a carbonatação, que são mecanismo preponderantes de 
deterioração e pontos que precisam ser estudados nas próximas pesquisas. Outra sugestão de 
trabalho futuro é sobre as reações álcali-agregados. 

Apesar dos ensaios referentes as propriedades do concreto no estado endurecido indicarem 
que as mistura utilizando RCC apresentaram resultados inferiores à mistura tida como referência, 
sua resistência mecânica foi superior além do custo e impacto ambiental que devem ser levados em 
consideração como fatores positivos. 

Para que este concreto seja utilizado no mercado, até mesmo para concretos estruturais, é 
importante que seja feito o controle de qualidade dos agregados continuamente. Verificar as 
especificações para agregados para concreto NBR 7211 (ABNT, 2009) e as especificações para 
agregados reciclados NBR 15114 (ABNT, 2004) e NBR 15116 (ABNT, 2004).  

Além das normas já vigentes que tratam do agregado reciclado de resíduo sólido da 
construção civil, são necessárias pesquisas e normas mais abrangentes quanto a qualidade e 
durabilidade desse agregado, para que seu uso possa ser disseminado no país.  
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ILUMINAÇÃO EM AMBIENTE DE
SALA DE AULA

SOUZA, L. A. A.1; PADRE, L. A. A. B.2; OLIVEIRA, J. D. F.3 e MARINHO, M. C. P.4
1,2,3,4 IFRN – Campus Mossoró

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias

RESUMO

Nas escolas públicas, os níveis de iluminância
são definidos simplesmente pela observância dos
valores mínimos de potência de iluminação
estabelecidos pelas normas, colocando em
segundo plano o aspecto qualitativo da realização
de tarefas. Este trabalho teve o objetivo de

analisar a qualidade do nível de iluminância em
ambientes de sala de aula sob diversas condições
de iluminação. Os resultados obtidos mostraram
que a iluminação das salas está abaixo do
recomendado pelas normas técnicas.

ABSTRACT

In public schools, illuminance levels are defined
simply by observing the minimum values of
illumination power established by the standards,
placing the qualitative aspect of task
performance in the background. This work aimed

to analyze the quality of the illuminance level in
classroom environments under different lighting
conditions. The results obtained showed that the
room lighting is below the recommended
technical standards.

1 INTRODUÇÃO

Em todos os níveis de ensino, a iluminação é um fator decisivo para que o aluno obtenha um
bom desempenho, pois permanece boa parte do tempo dentro de uma sala de aula. Tendo em vista o
objetivo de evitar déficits de aprendizagem e prejuízos à saúde daqueles que utilizam as salas de aula,
é necessário que a iluminação esteja devidamente planejada. Segundo Brondani (2006), uma
iluminação bem explorada pode transformar o ambiente, criando um clima diferenciado aos usuários.
Um projeto de iluminação eficiente deve oferecer o conforto visual necessário, obtido por meio de
iluminação natural e artificial.

Para se obter uma boa iluminação natural, Vianna e Gonçalves (2001) citam que ao adotar um
sistema de iluminação lateral para as salas de aula, é recomendável uma boa distribuição de
iluminância, que as aberturas sejam simétricas e estejam em paredes opostas. É necessário ainda que
se evite ofuscamentos, utilizando vegetação na área externa ou cortinas, mas sempre mantendo o nível
de iluminância correto no seu interior.

PALAVRAS-CHAVE: Iluminância, iluminação natural e artificial, lâmpadas LED.

KEYWORDS: Illuminance, natural and artificial light, LED lamps.
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Em relação à iluminação artificial, é indicado que as salas de aulas mantenham uma boa
conformidade com a temperatura de cor, índice de reprodução de cor, fluxo luminoso e rendimento.

De acordo com Cavalcanti (2002), para se ter um ambiente com uma boa qualidade de
iluminação é essencial ter conhecimento dos benefícios fisiológicos e psicológicos da iluminação
sobre o organismo humano. Uma boa iluminação não está somente associada à iluminância que está
sendo distribuída uniformemente em meio ao ambiente que se ilumina, mas também a uma
iluminação que se encontra adequada aquele ambiente e aos seus usuários.

Veitch (2001) acrescenta que uma iluminação de boa qualidade resultará em melhor
desempenho dos usuários, provendo uma boa condição para a saúde e evitando efeitos negativos,
contribuindo para a apreciação estética do espaço, proporcionando sensações de alegria, de interesse
e de motivação.

Assim, este trabalho teve como objetivo principal, a análise da iluminação de salas de aula de
uma Instituição de Ensino, comparando os níveis de iluminância com aqueles prescritos nas normas
vigentes da ABNT para iluminação de interiores, apontando possíveis não conformidades e soluções.

2 METODOLOGIA

O objeto de estudo foi composto por três salas de aula, cada uma localizada em um bloco
diferente do IFRN, Campus Mossoró, de forma a avaliar a influência de luz natural e artificial em
diferentes locais, conforme mostrado na Figura 01. No bloco 1, sala 2, no bloco 2, sala 12, no bloco
3, sala 20, esta última localizada no pavimento superior.

Figura 01 - Planta baixa dos blocos de salas de aula do IFRN, Campus Mossoró

As salas de aula 2 e 20, apresentam as dimensões de 8,25mx7,05m e a sala de aula 12 as
dimensões de 7,05mx7,05m. Todas as salas apresentam luminárias de teto do tipo sobrepor com altura
de 2,90m, lâmpadas fluorescentes tubulares de 36W/40W, esquadrias em madeira e vidro, piso
industrial cor cinza claro, paredes com revestimento em pastilhas cerâmicas brancas. A Figura 02
apresenta a planta baixa e o corte da sala de aula 2.

Figura 02 – Planta baixa e corte AA da sala de aula 2
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Para efetuar as medições foi utilizado um luxímetro da marca Minipa, modelo MLM-1011 e
uma trena de fita de aço com 10m de comprimento.

Conforme a NBR 15215-4: Iluminação natural - Parte 4: Verificação experimental das
condições de iluminação interna de edificações - Método de medição (ABNT, 2004), o número
mínimo de pontos para a verificação do nível de iluminância é determinado por meio do índice do
local (K), calculado através da Equação 01. Para todas as salas de aula o valor de K foi superior a 1
e inferior a 2, conduzindo à quantidade de 16 pontos em cada sala de aula. Conforme recomenda a
referida norma, este número foi aumentado para 25 pontos, a fim de melhorar a caracterização da
iluminância dos ambientes, conforme Figura 03. As medições foram realizadas considerando a altura
do plano de trabalho de 0,80m em relação ao piso. As medições foram feitas pela manhã, entre
8h30min e 09h30min, pela tarde, entre 14h30min e 15h30min, e à noite, entre 20h30min e 21h30min.

L).(CH

C.L
K

m 
 Equação 01

C e L são respectivamente, o comprimento e largura da sala, em metros; Hm é a distância
vertical entre a superfície de trabalho e o plano das luminárias, em metros. Para o traçado das curvas
de isoiluminância, foi utilizado o software Surfer 13®, cujos resultados são apresentados a seguir.

Figura 03- Locação dos pontos de medição da iluminância

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Segundo a NBR 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho – Parte 1: Interior (ABNT,
2013), a iluminância mantida de uma sala de aula deve ter 300 lux durante o dia e 500 lux no período
da noite. Após a análise, a sala de aula 2 apresentou as curvas de isoiluminância mostradas na Figura
04. Os valores da iluminância média são mostrados no canto superior direito de cada imagem.

Alguns fatores são importantes na configuração dos valores de iluminância medidos, como,
por exemplo, a quantidade e a posição das janelas, e as aberturas na porta de madeira preenchidas
com vidro, que permitem generosa entrada de luz natural nos turnos diurnos. Outro fator relevante
são a posição e a distribuição das luminárias, provocando concentração de luz no centro da sala.

Na sala 2, no turno diurno, os valores de iluminância média foram inferiores ao mínimo
preconizado em norma, 222 lux pela manhã e 260 lux à tarde. Observa-se que apenas a região central
da sala apresentou conformidade, indicando a má distribuição das luminárias. No turno noturno, a
iluminância média foi de 186 lux, bastante inferior aos 500 lux recomendados. O valor da iluminância
média da sala de aula (51 lux), pela manhã, somente com iluminação natural, demonstra a
impossibilidade de realização de tarefas como leitura e escrita nessas condições.
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Figura 04 – Curvas de isoiluminância da sala 2, nos turnos: a) Manhã; b) Tarde; c) Noite; e d)
Manhã, somente iluminação natural

Na sala 12, turno da manhã, a entrada de luz solar é reduzida devido a menor quantidade de
janelas e a existência de área arborizada na lateral externa. A iluminância média nesse período foi de
apenas 198 lux. No turno da tarde, a iluminância média foi de 193 lux. O valor da iluminância média
no turno noturno foi de 202 lux, muito próximo dos valores diurnos, demonstrando que a iluminação
natural da sala de aula pouco contribui nesse aspecto, devido, provavelmente, aos fatores
supramencionados. As curvas de isoiluminância são mostradas na Figura 05.

Figura 05 – Curvas de isoiluminância da sala 12, nos turnos: a) Manhã; b) Tarde; e c) Noite

Na sala 20, turno da manhã, a iluminância média foi de 234 lux. Embora esse valor seja
inferior ao recomendado, observa-se, como mostrado na Figura 06, que a região central da sala
apresentou valores superiores a 300 lux. Esse comportamento pode ser observado nos três turnos em
estudo. No turno da tarde a iluminância média foi de 244 lux, e no turno noturno, valor ainda mais
reduzido, 221 lux. Deve-se levar em consideração dois aspectos importantes: i) O fato de a sala estar
localizada em um pavimento superior, o que anula o efeito de sombreamento pelas árvores; ii) O fato

222

186

260

51

a)

c)

b)

d)

a) c)b)

202193198
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de a sala ser relativamente nova, apresentando luminárias mais eficientes que aquelas encontradas
nas demais salas.

Figura 06 – Curvas de isoiluminância da sala 20, nos turnos: a) Manhã; b) Tarde; e c) Noite

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, os resultados obtidos possibilitaram concluir que a iluminância média das
salas de aula está abaixo do recomendado pela NBR 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho –
Parte 1: Interior (ABNT, 2013), apresentando iluminação insuficiente para os fins a que a sala se
destina, podendo causar prejuízos à saúde dos seus usuários e diminuição no grau de aprendizagem
dos alunos. No turno diurno, as salas apresentaram iluminância igual ou acima do valor normativo
apenas na região central. No turno da noite, nenhuma das salas apresentaram iluminância adequada.

Diversos fatores influenciaram para a má iluminação das salas de aula, como a qualidade
das lâmpadas e da maior parte das luminária, a má distribuição das luminárias, além da falta de
percepção para as necessidades visuais que os usuários e as tarefas exigem. Sugerimos para futuros
trabalhos, o estudo de um novo projeto de iluminação, através da utilização de lâmpadas LED, que
apresentam maior eficiência e menor impacto ambiental.
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉCNICAS E MECÂNICAS DAS 
PLACAS DE VEDAÇÃO SUSTENTÁVEL A BASE DE RESÍDUO DE 

CELULOSE 

SANTOS, L. L. A 1; MARQUES, L. F. S. 2; ASSUNÇÃO, J. Q. F.3 e ⁴CUNHA, G. L. 
1,2,3,4 IFRN – Campus Natal Central. 
ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O crescimento da construção civil está 
relacionado tanto a um crescimento econômico, 
quanto a grande parte dos impactos ambientais 
negativos, como a intensa quantidade de resíduo 
e a emissão constante de poluição no meio 
ambiente. Dessa maneira, a tecnologia proposta 

apresenta como alternativa ao uso das placas de 
vedação convencionais, o desenvolvimento de 
placas de vedação produzidas a partir de massa 
cimentícia à base de resíduo de celulose (sacos 
de cimento), contribuindo para a minimização do 
consumo de energia e preservação ambiental. 

ABSTRACT 

The growth of civil construction is related to both 
economic growth and a large part of the negative 
environmental impacts, such as the intense 
amount of waste and the constant emission of 
pollution in the environment. In this way, the 
proposed technology presents as an alternative to 

the use of conventional sealing plates, the 
development of sealing plates produced from 
cement based on cellulose residue (cement bags), 
contributing to the minimization of energy 
consumption and preservation. 

1 INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil desenvolve um papel de grande relevância para a sociedade, 
tanto econômica quanto de bens de consumo. O âmbito econômico, por se tratar de um setor em 
constante atividade gera inúmeros empregos, sendo considerada uma das áreas atreladas a um 
expressivo crescimento econômico. Em contrapartida, devemos pautar o caráter nocivo ambiental da 
indústria, sendo um dos setores que mais consome recursos naturais e, consequentemente, que mais 
gera resíduos ao meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Celulose, Resíduos, Placas de vedação, Sustentabilidade, Papel Kraft. 

KEYWORDS: Pulp, Waste, Sealing Plates, Sustainability, Kraft paper. 
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Como exemplo, podemos citar a quantidade média de sacos de cimentos descartados na 
construção de um prédio residencial composto por 29 lajes: são cerca de 112.000 (cento e doze mil) 
sacos necessários à confecção de aproximadamente 14.000m² (quatorze mil) de concreto. Sendo 230g 
a massa média de um saco de cimento vazio, temos um descarte compreendido em cerca de 25,8 
toneladas de resíduo por empreendimento (Macêdo, Ana Raquel de; Menezes, Juliene do 
Nascimento.).  

Diante desse contexto, surge a necessidade de criar alternativas às práticas construtivas 
tradicionais que forneçam a esses resíduos um destino adequado, seja com o desenvolvimento de 
novos métodos e produtos a partir dos materiais descartados ou com a inserção de tais materiais nos 
métodos já utilizados. Preocupados em contribuir para a construção civil mantendo um caráter 
ecológico, o IFRN – Campus Natal Central deu início ao desenvolvimento de pesquisas direcionadas 
à utilização de papel kraft (sacos de cimento) como matéria prima base para a produção de placas de 
vedação sustentáveis com baixo teor de cimento. O desenvolvimento desse trabalho objetiva a 
avaliação das propriedades técnicas e mecânicas do produto, a fim de inseri-lo no mercado como uma 
alternativa contribuinte às práticas construtivas devido a sua viabilidade econômica (baixo custo) e 
preservação ambiental. 

2 METODOLOGIA 

2.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Os materiais utilizados para a produção das placas de vedação sustentáveis são: sacos de 
cimentos descartados pelas construtoras com obras na região metropolitana de Natal/RN; 
impermeabilizante; Cimento Portland ARI – IV; fungicida e bactericida em estado líquido utilizados 
para prevenir as placas de possíveis proliferações de microrganismos não desejados, possivelmente, 
capazes de prejudicar o comportamento físico e mecânico do produto a ser fabricado.  

Os equipamentos utilizados na produção são: um liquidificador industrial para a trituração do 
papel e obtenção da polpa celulose e um molde retangular de dimensões 50x25x4 cm para a 
conformação da placa por prensagem manual.  

2.2. MÉTODOS 

O método adotado para a produção das placas de vedação consiste, inicialmente, na obtenção 
da polpa celulose, principiado pelo corte de 1500g de sacos de cimento em dimensões reduzidas. 
Após o procedimento de fragmentação, o papel Kraft foi depositado em um recipiente contendo 8L 
de água, bactericida e fungicida, na qual permanece de molho durante o período de 48 horas, sendo 
o líquido com nível superior ao nível do papel depositado. Transcorrido o período de 48 horas
mencionado, o material fragmentado foi triturado e, novamente, colocado de molho por 24 horas,
utilizando o mesmo líquido inicialmente preparado, tendo em vista que a perda de água durante esses
processos é pequena e convém a reutilização. Dessa maneira, obtém-se a polpa celulose.

Com a obtenção da polpa concluída, iniciou-se o processo de produção da massa a ser 
prensada. Para isso, faz-se necessário que o excesso de água no material seja retirado e medido para 
posterior subtração com a quantidade de água utilizada inicialmente (8L), tendo, dessa maneira, a 
quantidade de água absorvida pelo papel. Retirado o excesso de água, o papel foi misturado na 
betoneira junto ao Cimento Portland ARI – IV, impermeabilizante e água obtendo, após a mistura, a 
massa pronta para prensagem. 

Finalizada a mistura dos materiais, são prensados manualmente, através de 3 camadas, as 
placas em um molde retangular de dimensões 50x25x4 cm. No molde, cada camada depositada é 
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golpeada até que o material depositado de cada camada seja compactado adequadamente até o ponto 
de produção da placa. Para isso, foi utilizado um molde cilíndrico para corpos de prova. Com a 
obtenção da placa, a mesma passa por um processo de secagem durante o período de 28 dias. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Aspirando a uma grande contribuição de cunho racional e inovador por meio da análise dos 
materiais construtivos que atinjam desfechos positivos os quais agridam menos o meio ambiente, 
foram executados alguns ensaios para avaliar em laboratório o desempenho das placas. Os ensaios 
realizados foram: Resistência à tração na flexão e Chama de cunho direto. Vale salientar que outros 
ensaios também serão realizados para avaliar o desempenho acústico e térmico das placas de vedação. 

3.1 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO 

Para determinação da tração na flexão, foram ensaiados 3 corpos de provas prismáticos de 
dimensões 40x40x160mm, todos curados no período de 28 dias e fabricados, seguindo a norma NBR 
13279-2005, com as seguintes formulações: 

Quadro 1-Formulações de referência para traço 

FORMULAÇÕES 
MATÉRIAS PRIMA 

Celulose (Kg) Cimento (Kg) Fungicida (Ml) Bactericida (Ml) 

T5 10,68 0,5 

0,14* 
T10 10,68 1 

T20 10,68 2 

T30 10,68 3 
*Porcentagem em relação a massa total.

Dessa maneira, o melhor resultado obtido foi a formulação contendo 20% de cimento. Isso 
está ligado ao fato de quando se ocorre a hidratação do cimento e, consequentemente, acontecem suas 
reações, é desenvolvida uma grande resistência mecânica à compressão e flexão. Ou seja, à medida 
que se tem uma maior quantidade de cimento e seus aluminatos de cálcio e silicatos reagem com a 
proporção adequada de água, por conseguinte, haverá uma maior resistência a flexão do material a 
ser ensaiado, já que o cimento adquire uma das suas melhores propriedades: resistência. 

Os demais resultados obtidos no ensaio de resistência a tração na flexão em corpos de provas 
com outras formulações podem ser observados no quadro a seguir: 

Quadro 2-Resultado das formulações no ensaio de flexão. 

FORMULAÇÕES RESULTADOS (MPa) 

T5 5,74 

T10 5,59 

T20 10,62 

T30 8,18 
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3.2 ENSAIO DE CHAMA DE CUNHO DIRETO 

A execução deste ensaio visa conhecer o comportamento dos corpos de prova quando 
submetidos ao fogo. O ensaio foi realizado em corpos de prova prismáticos que, a princípio, 
encontravam-se a 27°C. Em vista disso, o material a ser ensaiado foi submetido a uma elevada 
temperatura durante o período de 20 minutos, através da combinação de um bico de bunsen e gás de 
cozinha que geram o fogo para queima. Assim, buscou-se mensurar a temperatura do material após 
exposto ao fogo, embora o termômetro digital utilizado para medição, só registrasse 286,4°C. 

Ao se observar a reação do material durante e depois do ensaio de chama de cunho direto, 
verificou-se que a placa de celulose não se comporta como um material condutor de chamas, embora 
com o passar do tempo, por motivo da queima e elevada temperatura, ele perca uma certa quantidade 
de massa. Conclui-se, assim, que a placa de celulose não deixa a desejar no quesito resistência a 
chamas.  

3.3 ENSAIO DE ACÚSTICA 

A avaliação desta arquitetura invisível está ligada a um leque de recursos que influencia na 
vida das pessoas, considerando que a acústica proporciona um conforto sonoro dentro dos ambientes 
edificados, como também oferece a possibilidade de minimização de ruídos que possam afetar a saúde 
de um indivíduo ou mais indivíduos. 

Vale salientar que as placas celulose ainda não foram submetidas a este ensaio, no entanto, há 
uma grande expectativa para sua realização e alcance de seus resultados quando submetidos a ensaio 
em laboratório seguindo a NBR 10151-1999. Espera-se que as placas ofereçam conforto acústico e 
que diminuam ruídos externos de uma edificação e/ou reduzam ruídos internos de um ambiente para 
outro. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o site Sua pesquisa.com, no setor produtivo da indústria civil, existe uma 
evolução gradual no desenvolvimento de novos métodos e produtos “verdes”, buscando cada vez 
mais materiais e tecnologias sustentáveis que proporcionem estratégias capazes de suprir as 
necessidades humanas da nossa geração, como assegurar o direto das gerações futuras à natureza e a 
uma edificação que ofereça, em especial, segurança e qualidade, por exemplo.  

Nesse contexto, as placas de vedação produzidas manipulando papel kraft, embalagem do 
cimento, como matéria prima base para produção, adequam-se às necessidades de construir 
empreendimentos ecologicamente corretos com potenciais comprovados. Tais potenciais podem ser 
observados nos ensaios em que as placas foram submetidas apresentando resultados significativos 
quando experimentados e testados. 

Em síntese, o objetivo das placas compreende a fabricação de um material com um elevado 
desempenho, maior durabilidade e menor custo, trazendo menos danos ao meio ambiente. Todos 
esses atributos, portanto, fazem com que esse material se torne ainda mais viável para projetos de 
moradias de interesse social, em virtude da união das qualidades, incluindo a sustentável, com o baixo 
custo monetário. 

A fabricação dessas placas sustentáveis possibilita a permuta das placas de gesso ou gesso 
acartonado para as celuloses, como finalidade à vedação de sistemas do tipo dry wall e steel freme, 
modelos construtivos que cada vez mais ganham espaço no mercado. Outro ponto positivo é a 
diminuição de sacos de cimentos em aterros sanitários, pois os mesmos seriam utilizados como 
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matéria prima na produção, acarretando em uma maior economia para as construtoras por se tratar de 
um material de menor massa. Dessa forma, as placas celulose dispensam uma ferragem estrutural 
mais robusta, vindo a impactar, positivamente, o tipo de fundação. 

Portanto, comprovados através de experimentos em laboratório, as placas de vedação à base 
de resíduos celulose se mostram viáveis à indústria construtiva por responderem bem a todos os 
quesitos solicitados. Como também, trazem vantagens ao âmbito da economia, uma vez que 
decrescido o custo construtivo, o custo do consumidor para compra também diminui. Constatou-se 
também que as placas refletem ser um produto com boa margem de segurança, pois não se comportam 
como condutor de chamas e por terem uma boa resistência mecânica. Nessa direção, as placas 
celulose oferecem uma potencialização e otimização evidente para a indústria civil que asseguram o 
direito de todos, como uma maior racionalidade em ralação ao meio ambiente, por isso se investir e 
estudar materiais como o apresentado, torna-se algo de extrema importância em todos os aspectos. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DOS BLOCOS CERÂMICOS PRODUZIDOS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (DIMENSÕES). 

LIMA JUNIOR, R. S. 1; SOUZA, J.2; AVELINO, V. K. G. R. 3; NOGUEIRA NETO, I. D.4 
1,2,3,4 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Civil 

RESUMO 

A economia do município de São Gonçalo está 

baseada no setor ceramista. Entretanto, a 

qualidade de vários materiais desta área, apesar 

da busca das empresas por várias certificações, 

ainda deixa a desejar, refletindo em futuras 

patologias nas construções. Esse projeto se 

propõe analisar as propriedades dos tijolos 

cerâmicos fabricados nas indústrias desse 

município, como dimensões, teor de absorção de 

água e resistência à compressão simples, para 

possíveis soluções, verificando-se que a 

qualidade dos mesmos estão dentro dos 

requisitos estabelecidos pelas normas da ABNT.

ABSTRACT 
The economy of the municipality of São Gonçalo 

is focused on the ceramist sector. However, the 

quality of several materials in this area, despite 

the companies' search for various certifications, 

still leaves something to be desired, reflecting 

future pathologies in construction. Thus, this 

project proposes to analyze the properties of 

ceramic bricks manufactured in the industries of 

this municipality, as standard of dimensions, 

water absorption content and resistance to simple 

compression, for possible solutions. 

1 INTRODUÇÃO 

Os materiais cerâmicos, como blocos e telhas, são materiais tradicionalmente usados na 

construção civil, principalmente em alvenaria de vedação. O bloco cerâmico comum, conhecido como 

tijolo de oito ou seis furos, é ainda hoje um dos materiais mais utilizados, sendo símbolo da 

Construção Civil. Porém, é de conhecimento que esse material ocasiona elevado índice de perda, 

chegando a um valor aproximado de 13% (SILVA et al, 2006 e FERREIRA et al, 2003). 

Segundo Thomaz (2001), embora empresas de construção civil tenham investido 

frequentemente em programas de qualidade, é normal ocorrerem desperdícios de materiais e 

patologias de todos os tipos. O autor destaca que muitos erros ocorrem na fase de projeto e de 

execução, sem que boa parte dos programas de qualidade exerça a prevenção. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade dos materiais, tijolos, resistência, absorção de água. 

KEYWORDS:  Quality of ceramic materials, bricks, resistance, water absorption. 
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta, periodicamente, dados que 

demonstram o constante crescimento do segmento de Construção Civil, revelando um mercado 

extremamente competitivo e essencial à estruturação da infraestrutura, peça chave no suporte ao 

desenvolvimento do nosso país (LUNGISANSILU, 2015). 

Diversos problemas em obras são decorrentes da falta de conformidade dos materiais de 

construção, os quais ocorrem por falta de estudos específicos, dentre eles o controle de qualidade de 

certas propriedades, que, neste caso, perpassa pelas dimensões, resistência mecânica, teor de absorção 

de água, massa específica e o comportamento desses materiais sob as mais variadas condições 

climáticas (exposição em intempéries). Sendo assim essa pesquisa visa analisar essas qualidades em 

tijolos cerâmicos produzidos no município de São Gonçalo do Amarante/RN, fornecendo 

subsídios/informações para os consumidores. 

2 METODOLOGIA 

Como primeiro passo, realizou-se o contato telefônico aos estabelecimentos cadastrados. No 

entanto, observou-se certo receio por parte dos empreendedores, gerando como consequência a recusa 

na participação. Como forma de solucionar o problema, realizou-se visitas aos estabelecimentos, 

explicando toda a essência do projeto, de modo a apresentar o objetivo do trabalho e formalizando o 

convite para participação do estudo, deixando claro que a pesquisa é meramente acadêmica, não tendo 

como foco a exposição do nome das empresas e que as mesmas poderiam ter acesso a essas 

informações sobre a qualidade de seu produto, sem nenhum custo. 

Dessa forma, elaborou-se um Ofício Circular, para esclarecer e solicitar ao proprietário do 

estabelecimento, caso viesse a concordar em participar da pesquisa, autorização para registro 

fotográfico para fins de documentação da pesquisa e coleta dos materiais para análise de suas 

propriedades. Destacando-se como foco do projeto os blocos cerâmicos, por ser o material de maior 

disseminação de uso na indústria da construção civil, necessitando assim de um maior controle de 

suas propriedades, como forma de garantir a qualidade desses produtos, conforme Fluxograma 1. 

Fluxograma 1 – Etapas da pesquisa. 

Coleta dos tijolos cerâmicos 

Cadastro das cerâmicas locais 

Contato telefônico  Agendamento de visita Visita “in loco” 

Entrega dos ofícios 

Medição das três dimensões 

Análise dos resultados 
Ensaio de Absorção de água 

Ensaio de resistência à 

compressão simples Elaboração do relatório 

Análise dos blocos: 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A região que compreende o município de São Gonçalo do Amarante/RN conta com oito 

cerâmicas, conforme Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 – Denominação das cerâmicas. 

Cerâmica 1 Cerâmica 2 Cerâmica 3 Cerâmica 4 Cerâmica 5 Cerâmica 6 Cerâmica 7 Cerâmica 8 

Blocos 

coletados 

Blocos 

coletados 

Blocos 

coletados 

Agendado Agendado Agendado A confirmar A confirmar 

A coleta dos blocos deu-se em três (3) cerâmicas da região, três (3) encontram-se com o 

agendamento e duas (2) ainda não se manifestaram a favor ou contra da realização da pesquisa no seu 

ambiente. Esta pesquisa faz parte do edital 04/2017/PROPI, e teve início em maio de 2017 com 

previsão de conclusão em dezembro de 2017, estando com os procedimentos de coleta e análise em 

andamento.  

3.1 Medições das Dimensões 
As dimensões de fabricação são denominadas em centímetros (cm) na sequência de largura 

(L) x altura (H) x comprimento (C) fixados em 09x19x19cm (Figura 1) e a coleta foi aleatória, dentre

a produção. A norma NBR 15.270/2005 fixa tolerância dimensional, em relação à média, de ±3mm

em todas as dimensões e individual de 5mm. Na inspeção geral, conforme previsto na mesma norma,

a aceitação ou rejeição do lote fica condicionada aos requisitos dispostos na Tabela 2 para

conformidade das amostras coletadas (VASQUEZ, 2005).

Figura 1 – Sequência dos requisitos dimensionais dos blocos, de acordo com a norma. 

Em relação a padronização das dimensões dos tijolos, foi possível, através dos resultados das 

medições, identificar que as dimensões dos tijolos da Cerâmica 1 são mais uniformes que as da 

Cerâmica 2, porém as médias foram bem parecidas. Na Cerâmica 1, a média da largura foi 9,01cm, a 

de altura foi 18,96cm, para o comprimento de 18,94cm. Já na Cerâmica 2 a média da largura foi 

8,98cm, a de altura foi 18,66cm, e comprimento de 18,70cm, conforme verifica-se na Tabela 3. Os 
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resultados foram bem aproximados ao que requer a Norma da ABNT que é de 9cmx19cmx19cm, 

estando em conformidade com os critérios de aceitação e rejeição.  

Tabela 3 – Análise dimensional dos blocos de 3 cerâmicas. 

Quant. 
Cerâmica 01 Cerâmica 02 Cerâmica 03 (chocolate) 

L (cm) H (cm) C (cm) L (cm) H (cm) C (cm) L (cm) H (cm) C (cm) 
B1 9,00 19,20 18,70 9,00 18,70 18,60 9,1 18,7 18,9 

B2 9,00 19,10 19,10 9,00 18,80 18,90 9,1 18,7 18,8 

B3 9,00 19,10 19,00 9,00 18,50 18,70 9,1 18,7 19,1 

B4 9,00 19,00 18,90 9,20 18,70 18,60 9,1 18,8 19 

B5 9,10 19,00 18,80 8,90 18,80 18,70 9,1 18,7 18,9 

B6 9,00 18,70 19,00 8,90 18,80 19,00 9,1 18,7 18,8 

B7 9,00 18,70 19,20 8,90 18,80 18,50 9,1 18,7 19,1 

B8 9,00 18,90 18,80 9,00 18,70 18,90 9,1 18,8 19 

B9 9,00 18,70 19,20 8,90 18,50 18,60 9,1 18,4 18,8 

B10 9,00 18,90 18,80 9,00 19,00 18,70 9,1 18,4 18,9 

B11 9,00 19,30 19,10 9,00 18,70 18,60 9 18,6 19 

B12 9,00 18,90 18,60 9,00 18,00 18,60 9 18,9 18,9 

B13 9,00 19,00 19,00 9,00 18,60 18,70 9,1 18,3 18,7 

Média (cm) 9,01 18,96 18,94 8,98 18,66 18,70 9,08 18,65 18,92 
Média (mm) 90,08 189,62 189,38 89,85 186,62 187,00 90,85 186,46 189,15 

3.1  Análise da resistência à compressão simples (RCS) e do teor de absorção de água 
(Abs). 

Na Tabela 4, verifica-se o Ensaio de Resistência à Compressão Simples dos tijolos cerâmicos 

executado nas 03 olarias. 

Tabela 4 – Ensaio de resistência à compressão simples dos tijolos cerâmicos. 

Cerâmica 1 Cerâmica 2 Cerâmica 3 
Coleta 1 Coleta 2 Coleta 1 Coleta 2 Coleta 1 Coleta 2 

6,00 4,00 5,00 4,00 10,00 10,00 

9,00 7,00 4,00 3,00 3,00 3,00 

9,00 2,00 5,00 4,00 6,00 6,00 

12,00 5,00 5,00 4,00 11,00 11,00 

9,00 7,00 5,00 3,00 10,00 10,00 

Média da RCS (%) - C1 Média da RCS (%) - C2 Média da RCS (%) - C3 

7,00 4,20 8,00 

Tomando como base a Norma da ABNT NBR 15270-1/ 2005, que determina que para os 

tijolos cerâmicos de vedação usados com furos na horizontal a resistência à compressão simples 

(RCS) deve ser maior ou igual a 1,5 Mpa, e através dos resultados obtidos foi possível observar que 

nas três cerâmicas avaliadas a RCS foi maior do que o requerido. 

A Tabela 5, a seguir, mostra os valores obtidos do teor de absorção de água dos tijolos 

cerâmicos das 03 olarias, sendo que para cada empresa foram coletadas 02 amostragens com 5 tijolos 

para cada coleta. 
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Tabela 5 – Teor de absorção de água (Abs) em % das cerâmicas. 

Cerâmica 1 Cerâmica 2 Cerâmica 3 
Coleta 1 Coleta 2 Coleta 1 Coleta 2 Coleta 1 Coleta 2 

13,18 6,60 10,26 9,48 11,00 9,60 

4,71 6,67 9,61 8,93 10,23 9,64 

3,23 7,52 10,02 8,66 10,68 10,97 

12,17 6,26 10,16 8,32 11,02 8,83 

10,59 5,98 9,86 8,24 11,10 10,68 

Média da Abs (%) - C1 Média da Abs (%) - C2 Média da Abs (%) - C3 

7,69 9,35 10,37 

A NBR 15270-1/2005 cita que para o teor de absorção de água do tijolo cerâmico o intervalo 

de aceitação deverá ser entre 8 e 22%. A Cerâmica 1 foi a única que não atendeu a esse critério, pois 

a média dos teores de absorção para essa olaria deu 7,69%, ficando fora do requerido pela norma. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto ainda se encontra em andamento, os ensaios estão em fase de execução. No entanto, 

observou-se que os resultados obtidos, até o momento, são favoráveis no que diz respeito às normas 

da ABNT, com relação ao padrão de aceitação das dimensões e resistência à compressão simples. 

Ficando fora do padrão de aceitação do teor de absorção de água apenas a Cerâmica 1. Na coleta dos 

blocos, verificou-se que existe uma diferença na tonalidade dos blocos cerâmicos, onde alguns são 

realmente vermelhos e outros a cor se assemelha à cor chocolate, essa diferença diminui o preço do 

milheiro de tijolos em, aproximadamente, 17%. Devido à procura pelos tijolos de menor preço ser 

elevada, foram coletadas amostras dos mesmos para análise, constatando-se que no quesito das 

dimensões também não houve diferenças que realmente fizessem com que um fosse melhor ou pior 

que o outro. Porém, muito provavelmente, essa diferença será mostrada no ensaio de resistência à 

compressão simples e absorção de água.  
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ESTUDO DA EXEQUIBILIDADE TÉCNICA DE ARGAMASSAS 
PRODUZIDAS COM RESÍDUO PROVENIENTE DO 

BENEFICIAMENTO DE CAULIM EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL 
AO AGREGADO NATURAL 

Autores: NOGUEIRA, Y. I. C. (IFRN); BORJA, E. V. (IFRN); MORAES, M. L. V. N. (IFRN) 
CNAT - DIACON 

RESUMO 
O avanço tecnológico nos vários setores 
industriais vem acompanhado do aumento da 
geração de resíduos em decorrência do 
aumento de produção. No processo de 
beneficiamento do caulim o rendimento é de 
apenas 25%. O presente estudo verificou a 
exequibilidade técnica de traços de 

argamassas produzidos com resíduo do 
beneficiamento de caulim em substituição 
parcial ao agregado natural nas frações de 
5%, 10% e 15%. Foi constatado aumento nas 
propriedades mecânicas em comparação ao 
traço padrão. 

ABSTRACT
The technological advance in the various 
industrial sectors is accompanied by the 
increase of the generation of waste due to the 
increase of production. In the process of 
processing kaolin the yield is only 25%. The 
present study verified the technical feasibility of 

traces of mortars produced with kaolin 
processing residue in partial replacement with 
the natural aggregate in the fractions of 5%, 
10% and 15%. It was observed an increase in 
mechanical properties compared to the standard 
trait.

1 INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico nos vários setores industriais vem acompanhado com o aumento da 
produção de matérias primas e consequentemente o aumento dos resíduos gerados durante o 
processo de beneficiamento das mesmas. O setor da construção civil é um dos ramos da indústria 
que mais gera resíduos. Em contrapartida, também é o que mais reutiliza esses resíduos na 
composição de novos produtos. Argamassas e concretos são os mais indicados para a inserção 
desses resíduos como matéria prima, desde que tenham estudos comprovados da sua eficiência e 
desempenho.  

Com o crescente número de pesquisas sobre a utilização de materiais alternativos como 
agregados de compósitos cimentícios, objetivando dar uma destinação nobre a alguns resíduos 
gerados dentro da própria construção civil, o resíduo oriundo do beneficiamento de caulim tem se 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo, caulim, argamassa, resistência. 

KEYWORDS: Waste, kaolin, mortar, resistance. 
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apresentado como um desses resíduos por possuir forma granular e resistente, e composição 
quimicamente inerte, podendo ser utilizado como “elemento de carga”, principalmente em 
argamassas.  

 Deste modo, argamassas utilizando esse resíduo como substituição de seu agregado miúdo 
surgem no cenário atual como um material inovador e alternativo aos traços de argamassa 
convencional, pois sua forma granular, elevado teor de SiO2, o que, juntamente com o teor de Al2O3 
e com os dados de caracterização obtidos anteriormente (Lima, 2005), indicam que o resíduo é 
constituído, predominantemente, por quartzo (areia), e composição quimicamente compatível com a 
da argamassa, surgindo como uma boa alternativa para minimização dos impactos ambientais 
negativos causados pela indústria de exploração e beneficiamento do caulim do Rio Grande do 
Norte. Este processo de beneficiamento do caulim é o responsável pela geração de enorme 
quantidade de resíduos, visto que o seu rendimento é de apenas 25%, ou próximo disso. Com isso, 
infere-se que para cada tonelada de caulim beneficiado são gerados 750 kg de resíduo e apenas 250 
kg de caulim comercializável. Com base nessas premissas, este estudo pretende verificar a 
exequibilidade técnica de traços de argamassas produzidos com resíduo proveniente do 
beneficiamento de caulim em substituição parcial ao agregado miúdo natural, buscando benefícios 
econômicos por reduzir uso de agregados naturais bem como benefícios ambientais por se tratar de 
uma ação sustentável com a utilização de resíduo sólido que não dispõe de um descarte adequado. 

2 MATERIAIS E METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos deste artigo foram desenvolvidas três etapas de estudos 
experimentais. A primeira consistiu-se na caracterização dos materiais que compõem as pastas de 
cimento convencional, a segunda, na caracterização do resíduo proveniente do beneficiamento de 
caulim e a terceira, na elaboração da dosagem dos materiais para produção das pastas com 
utilização do resíduo de caulim em substituição ao agregado natural, finalizou-se o estudo com a 
análise da propriedade mecânica, resistência à compressão axial, das pastas em 7 e 28 dias sob cura 
seca. As metodologias empregadas para a realização do ensaio de resistência a compressão axial 
seguiram as exigências estabelecidas pela norma em vigor, (NBR 7215:1996 – Cimento Portland 
Determinação da Resistência A Compressão.)  Todos os materiais são provenientes do estado do 
Rio Grande do Norte, obtidos e armazenados em quantidades suficientes para todo o 
desenvolvimento da pesquisa.  

ENSAIOS REALIZADOS 
• Difração de raio X – DRX

A análise por difração de raios X do resíduo proveniente do beneficiamento de Caulim foi 
realizada com o intuito de se obter as características mineralógicas deste material. Para isso o 
resíduo foi peneirado e seco em estufa a 100°C por 24h. O equipamento utilizado foi o XRD-6000 
Shimadzu com tubo de Cu ( = 1,54056  Å). Os parâmetros utilizados foram correntes de 30 mA, 
com varredura de 5º a 75º para 2, com velocidade de 1,5 º/min, passo de 0,02 º e tensão de 40 kV. 
A avaliação das fases das matérias-primas foi realizada por comparação entre os picos gerados no 
difratograma e as cartas padrão existente no sistema JCPDS cadastradas no ICDD (International 
Center for Difraction Data). 

• Fluorescência de raios X - FRX

As análises por fluorescência de raios X do resíduo proveniente do beneficiamento de 
Caulim foram realizadas com o intuito de se obter a sua composição química. Para isto, foi utilizado 
equipamento EDX-700 da Shimadzu. Para a realização das mesmas, foram utilizadas matérias-
primas com granulometria inferior a malha 200 (75 m) e uma atmosfera de vácuo. Os resultados 
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obtidos estão na forma dos óxidos mais estáveis dos elementos químicos presentes nas composições 
das fases que compõem as matérias-primas. A limitação do aparelho encontra-se entre os elementos 
Sódio (Na12) e Urânio (U92), ou seja, apenas são detectados os elementos nesta faixa.  

Após isso, foi realizada a primeira etapa de mistura das pastas, na qual foram realizados 
diversos testes com variações do fator a/c que se mostraram insuficientes para a trabalhabilidade, 
assim padronizou-se fator a/c de 0,65 para todas as pastas produzidas. 

 As pastas desenvolvidas no presente estudo, inicialmente foram desenvolvidas a partir de 
um traço único, substituindo o agregado natural por resíduo de caulim para que se chegasse em um 
traço ideal que apresentasse alta resistência à compressão axial com um baixo fator água/cimento. 
Foram elaborados além do traço padrão (TP), 3 traços, T5, T10 e T15, todos com resíduo de caulim 
em substituição ao agregado natural, sendo esta substituição de 5%, 10% e 15% respectivamente, 
dessa forma o resíduo de caulim foi separado de acordo com a granulometria ideal sendo o diâmetro 
máximo das partículas de 1,2 mm, e seco em estufa a 100°C por 24h.  

Dentro dessa linha de pesquisa e confirmadas às quantidades de materiais necessárias para a 
produção das pastas elaboraram-se os traços em estudo conforme exposto no Quadro 1.  

    Quadro 1: Quantidade dos materiais, em g, dos traços analisados. 

MATERIAL TP T5 T10 T15 
Cimento 600 600 600 600 

Areia 1800 1770 1740 1710 
Água 390 390 390 390 

Resíduo de caulim -- 30 60 90 

• Resistência à compressão

O ensaio de resistência à compressão para corpos de prova de argamassa é determinado 
seguindo os preceitos da NBR 7215:1996, que especifica equipamentos necessários para realização 
do ensaio desde a moldagem dos cp’s e demais diretrizes para relação deste ensaio. É necessário 
que a superfície dos corpos de prova esteja regularizada para que recebam a aplicação da carga 
uniformemente. Para a realização do ensaio deve-se acoplar a máquina bases de ferro que 
aumentem a altura da base da prensa e facilitem a realização do procedimento, conforme Figura 1.  

Figura 1 – Ensaio de resistência à compressão. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

A análise mineralógica realizada por difração de Raios X (DRX) do resíduo de caulim 
contida na Figura 2, apresenta picos característicos de quartzo, caulinita e ilita.  Os resultados 
apresentados no DRX, são confirmados pela análise química por fluorescência de Raios X (FRX), 
Quadro 2, da mesma amostra onde se confirmam as presenças dos óxidos, em percentual mássico, 
formadores das fases supracitadas. Dessa forma, comprova a viabilidade da utilização do resíduo de 
Caulim em substituição ao agregado natural por sua composição ser quimicamente compatível.  

Figura 2 - Análise DRX do resíduo caulim. 

Quadro 2. Composição química do resíduo de caulim – Fluorescência de Raios X (FRX) 

Elemento SiO2 Al2O3 K2O FeO3 Rb2O BaO Cs2O MnO 

Porcentagem 54,15 24,4 9,952 6,531 0,801 0,316 0,314 0,232 

Elemento ZnO SO3 NbO ZrO2 Ta2O5 Y2O3 Ga2O3 

Porcentagem 0,133 0,113 0,03 0,028 0,059 0,024 0,024 

Foram realizados ensaios de resistências à compressão dos corpos de prova (cp’s), para cada 
traço contidos no quadro 1, submetidos a 7 e 28 dias de cura seca, obteve-se os seguintes resultados: 

Figura 3– Resistência à compressão dos traços analisados, em MPa.
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Verificou-se que alguns traços com substituição de areia por resíduo de caulim atingiram 
altas resistências, superando a resistência do traço padrão. Os resultados foram melhorando à 
medida que a idade dos corpos de prova aumentou e o traço que apresentou melhor resistência à 
compressão foi o traço 15 (T15) tanto aos 7 dias como aos 28 dias, apresentando um aumento de 
aproximadamente 7% e 37% respectivamente em comparação ao traço padrão. 

O traço T10, ao contrário do que se esperava, apresentou resistência menor que o traço 
padrão em ambas as idades. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho continua em desenvolvimento para realização de ensaios adicionais dos 
traços de 5, 10 e 15%, bem como elaboração de traços com utilização maior percentual de resíduo 
para se chegar em uma quantidade ótima. Os resultados apresentados, apesar de preliminares, 
indicam que o resíduo do beneficiamento de caulim mesmo sem um tratamento prévio e de alto 
controle poderá ser empregado na produção de argamassas, pois houve melhoria significativa das 
propriedades mecânicas em comparação ao traço padrão, alcançando maior resistência. Além disso, 
a utilização de resíduos da construção civil se mostra como uma alternativa eficaz, contribuindo 
assim de maneira efetiva para a minimização dos impactos ambientais negativos causados pelo 
descarte desordenado do mesmo e diminuindo o passivo da empresa geradora. 
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FUNDAÇÕES NO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN 

RESUMO 
As fundações são um dos primeiros serviços a 
serem executados em uma edificação, que ao 
apresentar deficiências ou patologias podem 
tornar o edifício inabitável. Este trabalho irá 
analisar os principais tipos de fundações 

utilizadas no município de São Paulo do 
Potengi/RN. Percebeu-se ao fim da pesquisa a 
preferência pela utilização de fundações  rasas,  
mais especificamente alicerces executados em 
alvenaria de pedra marroada.

ABSTRACT 
The foundations are one of the first services to 
be executed in a building, that when presenting 
deficiencies or pathologies can make the 
building uninhabitable. This work will analyze 
the main types of foundations used in the 

municipality of São Paulo do Potengi/RN. At 
the end of the research the preference for the 
use of shallow foundations, more specifically 
foundations in brown stone masonry was 
perceived. 

1    INTRODUÇÃO 

A principal função das fundações é receber as cargas de outros elementos estruturais, resistir 
a essas cargas de forma segura e transmiti-las ao solo. Além disso, o solo necessita de resistência e 
rigidez apropriadas para não sofrer ruptura e não apresentar deformações exageradas ou diferenciais. 

As fundações rasas são consideradas elementos de fundação em que a carga é transmitida ao 
terreno, predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da fundação, e em que a 
profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a duas vezes a menor 
dimensão da fundação (NBR 6122/2010). Como exemplo podemos citar: sapatas, os blocos, os radier, 
as sapatas associadas, as vigas de fundação e as sapatas corridas. 

Para se escolher uma fundação mais adequada, deve-se conhecer os esforços atuantes sobre a 
edificação, as características do solo e dos elementos estruturais que formam as fundações. Dessa 
forma, analisa-se a possibilidade de utilizar os vários tipos de fundações disponíveis.  

O objetivo central do presente trabalho é levantar os tipos de fundações no município de São 
Paulo do Potengi/RN através de pesquisas bibliográficas, entrevistas com técnicos e engenheiros civis 
locais e consulta aos projetos de fundação quando existentes, e em um segundo momento, analisar as 
fundações mais utilizadas, assim como sua viabilidade e eficiência dentro do âmbito da cidade, 
visando o melhor desempenho e o menor custo de acordo com o solo existente.  

PALAVRAS-CHAVE: Fundações; Edificações; São Paulo do Potengi/RN. 

KEYWORDS: Foundations; Edifications; São Paulo do Potengi/RN. 
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2   METODOLOGIA 

Esta pesquisa teve uma natureza aplicada, buscando fazer um levantamento quantitativo e 
qualitativo sobre os tipos de fundações existentes no município, através de estudos bibliográficos, 
visitas em edificações e obras, entrevistas por meio de um questionário previamente estabelecido com 
proprietários, mestres de obras, técnicos em edificações e engenheiros civis locais, como também 
análise de plantas de fundações quando existentes. 

A coleta dos pontos foi realizada em edificações de até três pavimentos, por ser o tipo de 
edificação mais comum na cidade e não existir edifícios maiores. O início da pesquisa foi no bairro 
Santo Dumont no qual foi feito a visita em um estabelecimento comercial de dois pavimentos e duas 
residências unifamiliares, onde foram obtidas as informações relativas a essas edificações. O segundo 
bairro visitado foi o Centro, do qual coletamos informações de prédios comerciais de até três 
pavimentos, com os proprietários e o mestre de obras responsável pelas construções, nos passando 
informações referentes a obras de casas unifamiliares no bairro do Alto Potengi, onde também é 
responsável pela execução. No mesmo bairro visitou-se a construção de duas residências, em que se 
obtive informações com proprietários.  

         No bairro Novo Juremal foram visitadas duas residências em que se coletou informações com 
o técnico de edificações responsável e também se visitou a obra de uma residência de dois
pavimentos, onde o proprietário/mestre de obras nos forneceu informações sobre a fundação utilizada,
fotos da escavação e execução das mesmas (Figuras 1 e 2). Por último, no bairro nossa Senhora
Aparecida, visitou-se três edificações, onde foi possível obter informações com proprietários e o
arquiteto responsável pelo projeto de uma delas.

Figura 1: Escavação para fundação. Figura 2: Escavação para fundação. 
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3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Durante a pesquisa realizada observou-se a supremacia na utilização de fundações 
superficiais ou rasas, tendo por principal motivo a inexistência de edificações de maior porte na cidade 
e o solo predominante apresentar como característica boa resistência a uma baixa profundidade, 
conforme foi observado no ensaio SPT realizado na cidade. 

Além disso, foi feito um estudo dos mapas de solos do município, observou-se a predominância 
do planosolo, abrangendo quase todo território da cidade. Tendo como característica a baixa 
profundidade, fato que pode ser comprovado pelos estudos das fundações realizados neste trabalho. 
De acordo com IDEMA (2008), o solo do município caracteriza-se como, planosolo solódico - 
fertilidade natural alta, textura argilosa e arenosa, relevo suave ondulado, imperfeitamente drenado, 
raso.  

Outra característica marcante é a presença de três camadas de solos, apresentando uma mudança 
textural abrupta, onde a primeira apresenta uma superfície arenosa, que vai de 0,50 m a 1,5 m tendo 
sua segunda camada composta por material argiloso com uma espessura de aproximadamente 1 m, 
que ocasiona a retenção de água por algum tempo, sendo seguido por uma camada de seixo até a 
chegada da rocha. 

Dentre as fundações rasas foi observado a predominância de blocos de pedra marroada (pedra 
de mão), blocos de alvenaria com cinta inferior e sapatas isoladas. Foi também encontrada uma 
fundação profunda tipo estaca pré-moldada e um tubulão a céu aberto, este último do qual não se 
tinha registro na cidade. 

Na visita aos cinco bairros da cidade, foi constatada a grande utilização de blocos de pedra 
marroada, sendo entre as fundações rasas uma das mais utilizadas, por ter uma maior resistência e 
uma grande disponibilidade deste tipo de material na região, tornando-se assim uma fundação de um 
bom custo benefício. Seguida pelo alicerce em tijolos de uma vez com cinta sobre ele que domina 
entre as residências unifamiliares onde não há necessidade de resistir a grandes cargas, domínio esse 
motivado pelo crescimento de casas de programas governamentais no município, sendo este tipo de 
fundação rasa mais barata em relação às outras. Sendo observado também a presença desse tipo de 
alicerce em outras residências.  

Dentre as edificações comerciais em construção, observou-se um acompanhamento técnico 
qualificado, sendo constatada a utilização de sapatas isoladas, e também a presença de fundações 
profundas, onde as edificações pertenciam ao mesmo proprietário, tendo no edifício comercial 
localizado no centro da cidade, a utilização do tubulão a céu aberto, onde o mestre de obras 
responsável nos informou o procedimento construtivo e a profundidade da vala. Já na outra edificação 
localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida houve a utilização de estacas pré-moldadas. Os dados 
da pesquisa podem ser observados na tabela 1 e nos gráficos 1 e 2.  
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Tabela 1: Fundações em São Paulo do Potengi/RN 

Fonte: Própria pesquisa. 

Gráfico 1: Fundações rasas e profundas.     Gráfico 2: Tipos de fundações encontradas. 

Fonte: Própria pesquisa. Fonte: Própria pesquisa. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término da pesquisa, observou-se que no município de São Paulo do Potengi/RN prevalecem 
as fundações rasas, que são assim denominadas por se apoiarem sobre o solo a uma pequena 
profundidade, em relação ao solo circundante, sendo encontradas o bloco com pedra marroada, 
alicerce, alicerce com cinta inferior e sapata isolada, tendo por principal motivo o tipo de solo 
existente na cidade, planosolo, que se caracteriza por ter uma baixa profundidade em relação ao solo 
firme. Constatou-se também na pesquisa a presença de fundações profundas, que está assentada a 
uma profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3 m sendo 
encontrados, tubulão a céu aberto e estacas pré-moldadas, onde na cidade não se tinha conhecimento 
da existência de tal tipo de fundação.  

Este trabalho é de suma importância para o crescimento acadêmico dos elaboradores, podendo 
contribuir para um melhor conhecimento de campo podendo assim colocar em prática os 
conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, tendo um subsídio para uma melhor utilização 
das fundações nas edificações do município, diminuindo assim custos desnecessários e erros que 
possam acarretar maiores problemas para proprietários e a sociedade. Como também podendo servir 
para futuras pesquisas e base para escolha de fundações que possam vim a ser utilizadas.  

A escassez de estudos de solos da cidade foi uma das principais dificuldades encontradas neste 
trabalho, seguida pela falta de plantas de fundação, devido a carência de acompanhamento técnico 
qualificado, limitando assim um estudo mais detalhado.  

 Correlacionar as principais fundações utilizadas na cidade de São Paulo do Potengi/RN de 
acordo com o solo existente deixando assim um material que possa ser útil para futuras pesquisas e 
construções que possam vim a ser realizadas.  
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RESUMO 
Na construção civil, o concreto é o material 

mais utilizado, cerca de 5 bilhões de metros 

cúbicos. Esse estudo em andamento propõe o 

reuso de efluente tratado de uma estação de 

tratamento biológica para produção de concreto 

com fins estruturais e/ou não estruturais, 

fazendo um comparativo das características 

físicas e mecânicas do concreto com água 

potável e com efluente, de acordo com a NBR 

15900-1, que estabelece dados de qualidade da 

água para amassamento. Destaca-se ganho na 

resistência do concreto produzido com o 

efluente, comparado à água potável, 

viabilizando reuso do efluente tratado. 

ABSTRACT 
In civil construction, concrete is the most 

widely used material, about 5 billion cubic 

meters. This study in progress proposes the 

reuse of effluent treated of a biological 

treatment station for concrete production with 

structural and/or non-structural purposes, 

making a compared to the physical and 

mechanical characteristics of concrete with 

potable water and effluent, according to NBR 

15900-1, which lays down water quality data for 

kneading. It stands out in the resistance of the 

concrete produced with the effluent, compared 

to potable water, enabling reuse of the treated 

effluent.

1 INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos são considerados pela humanidade como um recurso abundante, e por 

muitos: inesgotável e, talvez por isso, mal gerido. Não faltam exemplos da falta de água para 

consumo no mundo, observada pelo rebaixamento do nível dos lençóis freáticos e os baixos níveis 

de volume de água nos mananciais superficiais. Inúmeras regiões do planeta possuem esta 

problemática da falta de água doce, entretanto, o problema da oferta em relação à demanda por água 

não é um problema apenas das regiões secas.  

Nesse sentido, o objetivo é propor o reuso de efluente tratado para água de amassamento na 

produção de concreto para fins estruturais e/ou não estruturais, de modo a atingir boa viabilidade 

técnica de reuso de efluentes, promovendo a relevância técnica, econômica e ambiental. A pesquisa 

encontra-se em fase de desenvolvimento em parceria com a Estação de Tratamento de Esgotos - 

ETE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, de onde é coletado o efluente para 

fins da pesquisa. Estudos mostram a viabilidade econômica e ambiental do reuso de água de chuva 

e efluentes na construção civil, por exemplo, na compactação de valas de esgotamento sanitário e 

PALAVRAS-CHAVE: Concreto, efluente, reuso, sustentabilidade. 

KEYWORDS:  Concrete, effluent, reuse, sustainability. 
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abastecimento de água; leitos e subleitos de estradas. Um planejamento adequado desses serviços de 

engenharia demonstram ganhos econômicos significativos e um bom desempenho técnico esperado.  

2 METODOLOGIA 

Para desenvolvimento da pesquisa foram produzidos 30 corpos de prova, seguindo os 

padrões estabelecidos pela NBR 5738:2015, sendo 15 para referência, os quais foram produzidos 

utilizando água potável no amassamento, e 15 produzidos com a substituição total da água portável 

pelo efluente da estação de tratamento de esgoto (ETE) no amassamento. As fôrmas utilizadas para 

moldagem dos corpos de prova eram no formato cilíndrico de dimensões 10x20cm. A produção das 

amostras se fez necessária para ensaios nas respectivas idades de 3, 7 e 28 dias, que após 

desmoldados foram submetidos à cura úmida em tanque de água.   

2.1 Descrições da ETE e método de coleta 
A estação de tratamento de esgoto deste estudo é situada na UFRN e tem como objetivo 

destinar adequadamente os efluentes sanitários gerados no Campus Central, com o tratamento de 

três fases na estação: preliminar, secundário e terciário, eliminando assim os sistemas de fossas 

sépticas e sumidouros que contaminam o solo e o lençol freático que abastece o Campus, onde, o 

destino final após o tratamento é utilizar a água de reuso para irrigação dos campos de futebol, 

plantio de capim na própria ETE e jardins da universidade.  

Para desenvolvimento deste trabalho foram coletadas amostras do efluente de esgoto após a 

etapa de desinfecção, na fase terciária onde é posto o agente desinfectante, que neste caso é o cloro 

gasoso. No total foram coletados 10L de amostra no método manual com recipiente portátil, 

destinando seu uso na confecção de concreto substituindo água potável, assim como para análise 

físico-química do efluente em laboratório, conforme Figura 1.  

2.2 Caracterização dos materiais e dosagem do concreto 
Para o concreto dosado em laboratório foi utilizado o cimento Portland CP II - Z da marca 

montes claros com adição de até 6 a 14 % de pozolana. As características físico-químicas e a massa 

específica de 2,98 g/cm³ deste material foram fornecidas pelo fabricante.  

Foram utilizados agregado miúdo de origem natural e brita 1 (malha 24 mm) de origem 

granítica. As curvas granulométricas destes materiais são apresentadas na Figura 2.  

Figura 1 - Comparativo entre (A) efluente/ETE e (B) água potável 
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A dosagem do concreto foi baseada no método brasileiro ABCP/ACI, adaptado da American 

Concrete Institute para resistência característica de 25 MPa e abatimento de 90 ±10 mm, resultando 

no traço de referência em massa 1: 1,62: 2,72: 0,50 (cimento: agregado miúdo: agregado graúdo: 

relação água/cimento). Os resultados dos ensaios de caracterização dos agregados miúdo e graúdo e 

suas respectivas metodologias são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1- Caracterização físico-química dos agregados miúdo e graúdo utilizados. 

2.3 Ensaio de resistência à compressão axial do concreto 
Para a determinação da Resistência à compressão axial utilizou-se a prensa elétrica 

hidráulica marca Pavitest, que possui capacidade máxima de 100 ton (1MN). A prensa aplica uma 

carga gradual e o software compõe o diagrama de Tensão x Tempo à medida que a carga vai sendo 

aplicada e, ao final, gera o relatório com as informações retiradas do teste. Para cada idade (3, 7 e 

28 dias) de ensaios de resistência à compressão axial foram ensaiados cinco corpos de provas que 

seguiram, respectivamente, o que determina a norma NBR 5739:2007, conforme figura 3.  

ENSAIO MÉTODO AGREGADO MIÚDO AGREGADO GRAÚDO 

Massa específica aparente (g/cm³) 

ABNT NBR NM 52 (2009) 

ABNT NBR NM 53 (2009) 

2,42 2,68 

Massa unitária (g/cm³) ABNT NBR NM 45 (2006) 1,57 1,67 

DMC (mm) ABNT NBR NM 248 (2003) 4,8 19,0 

Módulo de finura ABNT NBR NM 248 (2003) 2,42 3,00 

Figura 2- Curva Granulométrica dos Agregados Utilizados 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Resistência à compressão axial 
Os resultados apresentados são provenientes da média realizada em cinco amostras, no 

ensaio de resistência à compressão axial para as idades de três, sete e vinte e oito dias, 

respectivamente, conforme apresentado na figura 4.  

Figura 3- Utilização da prensa no ensaio de compressão axial 

Figura 4 - Valores obtidos no ensaio de resistência a compressão axial
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Mediante a realização da análise de variância comparando os resultados da média 

diagnosticou-se que houve diferença nos valores obtidos, e que consequentemente a resistência do 

concreto a compressão axial confeccionado com o efluente tratado é superior às amostras com água 

potável. 

Comparando esses resultados com outros estudos, verificou que a resistência à compressão 

com o efluente da ETE tem mostrado um aumento de 3 a 28 dias em relação à água potável. Estes 

resultados sugerem que a matéria orgânica do efluente pode estar agindo como um agente de 

dispersão, melhorando a dispersão das partículas de cimento e reduzindo a aglutinação (SILVA et 

al., 2010).  

O ganho de resistência a compressão também é visto na produção de bloco de concreto 

vazado empregando efluente tratado por lodo ativado, na hipótese de que seja presente substâncias 

orgânicas que auxiliem no processo de coesão das partículas fortalecendo a microestrutura interna 

dos blocos, funcionando como aditivo aglutinador natural para aumento da resistência (OLIVEIRA 

et al, 2016).  

3.2 Análise das características físico-químicas do efluente 
A amostra do efluente tratado coletado na ETE – UFRN foi submetido, primeiramente, às 

análises físico-químicas exigidas pela NBR 15900-1. No mesmo dia de confecção do concreto com 

uso total do efluente foi retirada a amostra para as análises solicitadas, tal ação deu-se pela 

necessidade de enquadramento do efluente no cumprimento dos requisitos exigidos pela norma. O 

mesmo procedimento realizado com o efluente estendeu para a água potável que se usou no 

concreto de referência, tais resultados são apresentados conforme tabela 2.  

Tabela 2 - Características físico-químicas do efluente tratado por ETE biológica, da água potável e requisitos da NBR 

15900-1 

Comparando os resultados obtidos com os requisitos exigidos pela NBR 15900-1, água para 

amassamento de concreto, constata-se que o efluente atende aos padrões exigidos, portando é 

possível sua aceitabilidade na produção de concreto. No entanto, são necessárias outras análises no 

efluente, tendo em vista que as variações de fontes de água apresentam diferentes níveis de 

impurezas e, que mesmo ressaltando impacto significativo na resistência do concreto, podem afetar 

a durabilidade do mesmo (ATA, 2014).  

Substância Unidade 
Efluente Tratado 

(ETE) 

Água 

Potável 

Requisitos NBR 15900-1 

Limite Permissível 

Cloretos mg/L 121,86 26,97 250 

Ph --- 7,20 6,72 --- 

Álcalis Solúveis em 
Água mg/L 141,06 4,58 1500 

Nitrato mg/L 3,36 14,76 500 

Fosfato mg/L < 0,5 9,10 100 

Óleos e graxas --- Sem traços visíveis Sem traços visíveis Apenas traços visíveis 

Sulfato mg/L 0,24 19,98 2000 

Açúcar mg/ L 4,11 2,47 100 

Detergentes --- Sem espuma Sem espuma Sem espumas em 2min 

Sólidos Totais mg/L 314,00 186,00 50000 

Cor --- Incolor Incolor Amarelo claro a incolor 

Chumbo mg/L < 0,10 < 0,10 100 

Zinco mg/L 0,015 0,009 100 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tratar-se de uma pesquisa em andamento, os primeiros resultados apresentados 

favorecem ao uso do efluente de esgoto tratado para a confecção de concreto convencional, que 

proporcionou ganhos em sua resistência à compressão comparada ao uso da água potável.  

Este resultado possivelmente é originário da presença de matéria orgânica no efluente, que 

promoveu uma maior interação interfacial entre o aglomerante e agregado, resultando em maiores 

valores de resistência, no entanto, essa hipótese poderá ser comprovada com posteriores avaliações 

na microestrutura interna do concreto confeccionado com o efluente. 

Com a obtenção de novos resultados na pesquisa, o principal ganho será viabilizar o reuso 

do efluente tratado armazenado na estação de tratamento da UFRN, tendo como consequência o uso 

racional dos recursos hídrico, estimulando os agentes públicos para execução de práticas favoráveis 

ao desenvolvimento sustentável da construção civil e à proteção ao meio ambiente. 
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO PROVENIENTE DA CADEIA DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A FORMULAÇÃO E MODULAÇÃO DE 

BLOCOS DE VEDAÇÃO COM BAIXO TEOR DE CIMENTO 

RESUMO
A construção civil é um grande consumidor de 
materiais e gerador de resíduos. Frente a isto, 
atualmente, tem-se adotado novas práticas 
visando o desenvolvimento sustentável. Este 
trabalho, pretende estudar e desenvolver 
formulações de massas para confecção de blocos 

de vedação que utilizem um dos principais 
resíduos sólidos de uma edificação – sacos de 
cimentos. Desta maneira, o estudo contribuirá 
tanto para a indústria construtiva quanto para 
preservação ambiental. 

ABSTRACT
The civil construction is a wide consumer of 
materials and generator of residues. In view of 
this, new practices have been adopted aiming for 
sustainable development. This work aims to 
study and develop mass formulations for the 
construction of sealing blocks, which use one of 

the main solid residues of the buildings – the 
cement bags. In this way, this study will 
contribute as to the construction industry as to 
environmental protection.  

1 INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil tem grande influência socioeconômica no desenvolvimento do 
país, mesmo com a desaceleração econômica brasileira nos últimos anos em diversos setores. 
Contudo, apesar da sua importância, a construção civil é um dos setores que mais gera resíduos. Nessa 
concepção, é fundamental lembrar que esse setor pode ser extremamente prejudicial para o meio 
ambiente quando não conciliada a necessidade de ações de sustentabilidade. Como exemplo dessa 
geração de resíduos, pode-se citar a quantidade média de sacos de cimento necessários durante a 
construção de um prédio residencial de 29 lajes, cerca de 112.00 (cento e doze mil) sacos de cimento 
necessários para confecção de aproximadamente 14.000m³ (catorze mil) de concreto. Esse número 
de sacos de cimento corresponde, em massa, a 25,8 toneladas de resíduo por empreendimento (230 
gramas/saco de cimento vazio).  

ASSUNÇÃO, J. Q. F.1; OLIVEIRA, R. M.²; SANTOS, L. L. A.³ e CUNHA, G. L.⁴
1,2,3,⁴ IFRN – Campus Natal Central 
ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

PALAVRAS-CHAVE: Celulose, Resíduos, Sustentabilidade, Papel Kraft, Bloco de Vedação. 

KEYWORDS: Cellulose, Waste, Sustainability, Kraft Papel, Sealing Block. 
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Neste contexto, apresenta-se como alternativa o desenvolvimento de blocos de vedação a base 
de celulose, resíduo de sacos de cimento, um produto tecnicamente e comercialmente viável para um 
resíduo proveniente do processo construtivo, dentro das normas e com retorno financeiro. A criação 
deste produto promoverá contribuições para o desenvolvimento sustentável em consonância com a 
solução do problema social da habitação. Os blocos de vedação à base de celulose (sacos de cimento 
descartados) vêm contribuir de forma economicamente vantajosa, a redução de custos energéticos na 
sua produção (dispensa do processo de queima), além de evitar a deposição dos sacos de cimento nos 
aterros sanitários. O produto agora apresentado se constituirá no substituto dos blocos cerâmicos ou 
de concretos para vedação.  

2 METODOLOGIA 

2.1 MATERIAS 

Os materiais utilizados na realização desse projeto foram papel kraft (sacos de cimentos 
obtidos de resíduos da construção civil); cimento Portland ARI-IV; impermeabilizante; silicato de 
sódio; fungicida e bactericida líquidos e água. 

2.2.1 Coleta dos sacos de cimento e controle de água 

A cole dos sacos de cimento para desenvolvimento da polpa de celulose ocorreu em obras na 
região metropolitana da Natal-RN. Os sacos selecionados para coleta deveriam estar isentos de 
impurezas e não conter na sua superfície nenhum tipo de contaminação de graxas, óleos ou tintas. O 
único contaminante permitido que estivesse presente no saco era o do próprio cimento. Após coleta, 
os sacos foram devidamente acondicionados em baldes plásticos.  

Visando a utilização dos recursos naturais de forma consciente foram realizados ensaios para 
serem obtidos o grau de saturação da celulose, e consequentemente, ser utilizados apenas a quantidade 
de água adequada para o processo de obtenção da polpa. O ensaio de umidade apresentou uma 
absorção média de 65% de água até que o material chegue ao ponto de saturação adequado e desejado 
para o desenvolvimento da pesquisa. Com base nisso, foi definido o volume de 8L para 
aproximadamente 1500g de celulose, necessários para etapa seguinte.  

2.2.2 Obtenção de polpa 

Para a obtenção da polpa de celulose, o processo é divido em duas etapas para que haja uma 
maior facilidade no corte e manuseio do material. A primeira consiste no corte dos sacos 
manualmente para um tamanho reduzido de aproximadamente uma folha de papel A4 e na colocação 
do material de molho com 8L de água para cada 1500g de saco em um tonel durante 24 horas. Na 
segunda parte, após ter ficado de molho, o papel é novamente picotado para um tamanho de cerca de 
5 cm.  

Após o processo de fragmentação, o material é colocado novamente em imersão com a água 
do processo anterior por mais 24 horas, de modo a ficarem totalmente submersos com lâmina d’agua 
de aproximadamente 1 cm. Para evitar a proliferação de microrganismos prejudiciais ao substrato, é 
adicionado fungicida e bactericida à mistura (água + sacos), numa proporção de 0,14% de cada em 
função da massa seca do papel kraft.  

Decorridos 24 horas, a mistura é levada para o liquidificador industrial para iniciar o processo 
de trituração. Nessa etapa, o material é dividido em porções para facilitar o processo de trituração e 
colocado no liquidificador com os 8L de água que foram adicionados no começo do processo (por 
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questões ambientais de bom uso dos recursos naturais, a água é reutilizada nesse processo o máximo 
de vezes possível), sendo a mistura batida por aproximadamente 5 minutos. Após cada trituração, é 
retirado o excesso de água manualmente, para ser reutilizado na próxima porção de celulose, sendo o 
material semi-seco levado para ser desagregado.  

2.2.3 Elaboração do traço 

Previamente foram definidas três formulações, Tabela 1, com base nas proporções de matéria 
prima para a obtenção do traço a ser adicionado à polpa de celulose já saca, variando seus 
componentes, a fim de se obter parâmetros para a definição de porção ideal de cada elemento, para 
um melhor resultado de desempenho.  

Tabela 1: Formulações base para os traços. 

MATERIAS PRIMAS FORMULAÇÃO 1 

T5% 

FORMULAÇAÕ 2 

T10% 

FORMULAÇÃO 3 

T20% 

CELULOSE 1500g 1500g 1500g 

CIMENTO 75g 150g 300g 

FUNGICIDA 0,14% 0,14% 0,14% 

BACTERICIDA 0,14% 0,14% 0,14% 

IMPERBEABILIZANTE 25% 25% 25% 

SILICATO DE SÓDIO 14,04g 14,04g 14,04g 

2.2.4 Procedimentos de mistura 

Após a obtenção da polpa, a celulose é levada para rodagem do traço, onde são adicionados o 
silicato de sódio, impermeabilizante e o cimento, diluídos em 1L da água reutilizada. Todos os 
componentes do bloco são misturados em uma betoneira até atingir a homogeneidade, o produto 
obtido desse procedimento é submetido a prensagem em uma bloqueira manual para obtenção dos 
blocos. O molde é preenchido com 5 camadas sobrepostas e submetidas a 50 golpes cada camada. Ao 
final da prensagem, os blocos foram retirados do equipamento e repousados em superfície plana 
durante o processo de secagem em área coberta arejada até que o mesmo esteja seco.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

3.1.1 Resistência ao fogo 

Resistência ao fogo pode ser definida como a capacidade dos elementos construtivos de 
suportar a ação do incêndio, impedindo por determinado período sua propagação e preservando a 
estabilidade estrutural da edificação. Para medir essa resistência foi realizado o ensaio com os 
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seguintes instrumentos: bico de Bunsen, gás de cozinha e termômetro digital (-45°C a 287°C). O 
corpo de prova inicialmente à 27° C, foi submetido a chama direta durante o período 20 minutos, 
atingindo uma temperatura superior a capacidade de registro do termômetro utilizado (> 287ºC). 

3.1.2 Resistência a compressão 

Foi realizado o ensaio de resistência de compressão axial de acordo com a norma NBR-
5739/2007, para determinação da maior resistência entre os traços executados. A altura e largura dos 
blocos a serem rompidos são medidos antes e depois da realização dos ensaios, com objetivo de 
identificar sua deformação. 

 3.1.3 Resultado e discursão 

Com o ensaio de resistência ao fogo, observou-se a elevada resistência do material que 
compõe o bloco celulose. Outra observação relevante sobre o produto final obtido neste projeto é sua 
capacidade auto extinguível, ou seja, o mesmo não propaga o fogo. Podendo ser aplicado em vários 
tipos de ambientes.  

De acordo com a observação dos resultados obtidos no ensaio da compressão axial e 
deformação, gráfico 1, colhida através da subtração das dimensões anteriores e posteriores ao ensaio, 
verifica-se que enquanto a quantidade de cimento no traço cresce, a deformação também cresce. Vale 
ressaltar que tanto a deformação e a resistência dos traços T5% e T10% comparados entres eles, 
apresenta pouca variação já comparando o T10% com T20% a resistência apresenta uma grande 
evolução, mas acompanhado de uma grande deformação. 

Apresentar os resultados alcançados e/ou esperados, observando a articulação entre os 
objetivos propostos e o que foi efetivamente alcançado junto ao público beneficiário. Apontar, quando 
necessário, as eventuais dificuldades encontradas que limitaram o alcance dos resultados. Pode-se 
utilizar de imagens, gráficos, quadros ou tabelas. 

Gráfico 1: Resistência a compressão axial e deformação após ensaio 
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Para a realização dos ensaios foi adotada a norma ABNT NBR 15270-1:2005; como 
referência, norma essa para blocos de vedação convencional, que atinge a resistência com furos na 
horizontal 1,5 MPa, o bloco celulose consegue se aproximar da resistência do bloco de vedação 
cerâmico. Desse modo, o bloco celulose apresenta resistência e características necessárias, que 
possibilita seu uso no lugar de blocos convencionais. Além de ser ecologicamente correto, por dar 
um fim adequado aos sacos de cimento proveniente de construções e atender as exigências da norma, 
bloco celulose ainda possui outro ponto positivo que tornarão o bloco celulose mais adequado que o 
bloco cerâmico, como a sua deformação, pois essa característica dará mais segurança aos usuários de 
uma edificação onde seu terreno esteja muito sujeito aos abalos sísmicos.  

Além de ser um produto que dá segurança ao usuário, o bloco celulose também pode ser uma 
medida eficaz e econômica para a construtora que empregar essa técnica para descartar seus resíduos, 
dessa forma a empresa estará reduzindo gastos com materiais e cumprindo seus deveres com a 
sociedade de forma satisfatória tanto com o meio como trazendo benefícios para a própria empresa. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados foram pertinentes, sendo adequados a proposta do projeto e 
viabilizando a possibilidade de substituição do bloco cerâmico pelo de celulose. Essa troca promete 
reutilizar os resíduos proveniente da cadeia de construção civil, causando assim, uma redução 
significativa (em escala industrial) para o meio ambiente.  

Os dados, apesar de serem conclusivos, poderão ser complementados com a realização de 
mais ensaios ou aplicação de outras metodologias. Como exemplos, os ensaios de conforto térmico e 
isolamento acústico, que irão consolidar de vez o produto. 
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INFLUÊNCIA DO RESÍDUO DE PÓ DE BORRACHA EM 
PRODUTOS CIMENTÍCIOS: ESTADO DA ARTE 

Autores: MORAIS, V. R. A. (IFRN); BORJA, E. V. (IFRN); SOARES, F. F. S. (IFRN); OLIVEIRA JUNIOR, F. 
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CNAT - DIACON 

RESUMO 

Com a revolução no setor dos transportes e a 
evolução da tecnologia dos pneus, sua utilização 
trouxe consigo a problemática do impacto 
ambiental pelo descarte inadequado deste. Uma 
alternativa para minimizar este problema, trata 
da incorporação de resíduos de pneu em 

compósitos cimentícios.  Com ênfase nesse tema, 
insere-se neste artigo, em forma de estado da 
arte, trabalhos elaborados com resíduos de pneu 
inseridos em compósitos cimentícios no intuito 
de nortear e subsidiar pesquisas futuras. 

ABSTRACT 

With the revolution in the transport sector and the 
evolution of tire technology, its use has brought 
with it the problem of environmental impact due 
to its inadequate disposal. An alternative to 
minimize this problem deals with the 
incorporation of tire residues in cementitious 

composites. With emphasis on this theme, we 
insert in this article, in the form of state of the art, 
works elaborated with tire residues inserted in 
cementitious composites in order to guide and 
subsidize future research. 

1 INTRODUÇÃO 

A medida que os veículos automotores terrestres (automóveis, caminhões, motocicletas, 
utilitários) vão sendo produzidos, também crescem as indústrias de pneus, destinando-se tanto à 
equipagem dos veículos novos quanto à reposição na frota em circulação. Nos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, principalmente, por falta de leis mais rígidas e maior 
controle por parte dos órgãos públicos, os pneus velhos são depositados em aterros, terrenos baldios, 
rios e lagos. A principal matéria prima do pneu, a borracha vulcanizada, não se degrada facilmente e, 
quando queimada a céu aberto, contamina o meio ambiente com carbono, enxofre e outros poluentes. 
Esses pneus abandonados não são apenas um problema ambiental, mas também de saúde pública, 

PALAVRAS-CHAVE:  Compósito cimentício, pó de borracha, resíduo de pneu, concreto, argamassa. 

KEYWORDS:  Cementitious composite, rubber power, waste of tire, concrete, mortar. 
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pois acumulam água das chuvas, formando ambientes propícios à disseminação de doenças como a 
dengue e a febre amarela.  

A preocupação com a preservação do meio ambiente vem crescendo nos últimos anos. Vários 
fatores apontam para este crescimento, destacando-se o aumento do interesse da população com as 
questões ambientais, o aumento de organizações da sociedade civil dedicadas ao tema e a imposição 
de processos de certificação ambiental às empresas exportadoras brasileiras e de outros países. Assim, 
vários países começaram a adotar medidas para que se tenha uma destinação mais adequada aos pneus 
descartados.  

As indústrias de reciclagem que utilizam o material proveniente do processo de 
recauchutagem para confecção de novos produtos exercem um papel importante nesse contexto. A 
utilização de resíduos de pneus provenientes desse processo de recauchutagem em obras de 
construção civil e em muitas outras áreas, além de dar uma destinação nobre a um elemento altamente 
poluente do meio ambiente, proporcionará sensível economia no produto final, considerando a 
substituição total ou parcial de elementos naturais e de uso tradicional dentro da construção civil, 
pelos resíduos de pneus reciclados. 

O presente trabalho trata de uma coletânea de pesquisas que foram desenvolvidas buscando 
identificar os efeitos do teor de borracha, seja em forma de pó, lascas ou tiras, em produtos cimentícios 
(artefatos de concreto, argamassas e concretos). Tal explanação objetiva dar suporte e orientação, 
principalmente em termos de metodologias empregadas nessas pesquisas, no sentido de nortear 
estudos futuros. 

ESTADO DA ARTE 
Compósito cimentício: Argamassas 

Meneguini (2003), avaliando o comportamento de argamassas com emprego de pó de 
borracha a partir de uma argamassa de referência de cimento (tipo CP II-E 32) e areia (com diâmetro 
máximo de 2,4 mm) nos trações de 1 : 3 - 1 : 5 e 1 : 7,  em massa, e substituindo, respectivamente, 
3,33 %, 2,00 % e 1,40 % da areia por pó de borracha (com diâmetro máximo de 1,2 mm) lavado com 
uma solução saturada de hidróxido de sódio e adotando fator água cimento de (0,33 para o traço de 1 
:  3), (0,54 para o traço de 1 : 5) e (0,60 para o traço de 1 : 7),  relata que, para a argamassa no traço 
de 1 : 3, houve um acentuado aumento no índice de consistência da argamassa com pó de borracha 
em relação à argamassa de referência de 94 % e que, para as argamassas nos traços de 1 : 5 e 1 : 7, 
houve apenas um leve aumento no índice de consistência da argamassa com pó de borracha em 
relação à argamassa de referência, sem quantificá-los percentualmente. O referido autor também 
concluiu que com o tratamento superficial com hidróxido de sódio comercial, utilizando-se no pó de 
borracha, houve um aumento de adesão entre a argamassa e o pó de borracha, notados nos ensaios de 
absorção de água por capilaridade e no ensaio de desgaste por abrasão e que esse tratamento confere 
melhora na trabalhabilidade das argamassas. 

Turatsinze et al. (2007) conduziram o estudo objetivando obtenção de compósito de elevada 
capacidade de deformação antes do surgimento de fissuração, utilizando agregados de resíduo de 
pneu por apresentarem baixo módulo de elasticidade. O resíduo de pneu foi inserido em argamassas, 
observando-se que a mesma apresentou baixo módulo de elasticidade e elevada resistência à tração 
por deformação antes do aparecimento de macro fissuras. Não obstante, com prejuízo da resistência. 
Resultados também confirmaram que as alterações no comportamento do compósito com a 
incorporação de borracha dão-se principalmente devido ao fenômeno de retração. Os autores 
ressaltam ainda que o aumento da capacidade de deformação, devido a incorporação do resíduo de 
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borracha, compensa largamente as alterações das dimensões ocasionadas pela retração, pelo menos 
até o surgimento apenas de microfissuras. 

Angelin et al (2015) focaram seus experimentos na investigação da inter-relação entre a 
resistência /porosidade em pasta de cimento e argamassa com resíduo de borracha em função da 
morfologia dos grãos de borracha, constatando uma forte inter-relação entre a resistência à flexão, 
resistência à compressão e resistências específicas com a porosidade e a absorção de água em uma 
formulação padrão e 04 (quatro) formulações distintas de pastas de cimento e argamassas com 
incorporação de borracha. Foi observado uma distribuição bimodal na morfologia dos poros variando 
entre irregular e esferoidal. Esta tendência tem diminuído com o aumento da quantidade de borracha. 
A inter-relação entre a resistência e a porosidade se revela como uma relação inversa, ou seja, 
aumento da porosidade ocasiona uma redução na resistência à compressão e à flexão. Entretanto, os 
resultados demonstraram que argamassas com 5% de borracha na sua composição demonstram 
propriedades interessantes para um grande número de aplicações dentro da engenharia, como por 
exemplo, em pavimentos flexíveis, nas fachadas das construções e nos sistemas de purificação de 
água. 

Afhinnia and Poursaee et al (2015) direcionaram sua pesquisa experimental no estudo do 
efeito de lascas de pneu na redução da expansão causado pela reação álcali-sílica em corpos de prova 
de argamassas preparadas com agregado de alta reatividade. Nesse estudo, barras de argamassa 
contendo 0%, 16% e 24% de lascas de borracha em substituição parcial do agregado miúdo, em 
volume, foram moldados para submissão em testes com aceleradores da reação. Os resultados desse 
estudo indicaram que o uso de 16% e 24% de lascas de borracha como agregado miúdo reduziu a 
reação de expansão álcali-sílica em barras de argamassas em 43% e 39%, respectivamente. Esta 
redução da reação de expansão álcali-sílica foi atribuída ao comportamento elástico das lascas de 
borracha, que pode absorver internamente as tensões de expansão causada por pelo efeito do gel da 
reação álcali-sílica na microestrutura da argamassa. Entretanto, a resistência à compressão realizado 
em corpos de prova cúbicos contendo 16% e 24% de lascas de pneu reduziram a resistência à 
compressão, em 20% e 47%, aos 28 dias, respectivamente. Atribuiu-se o efeito negativo nessa 
propriedade à fraqueza da ligação (aderência) entre as partículas de borracha e a pasta de cimento, 
bem como do baixo módulo de elasticidade das partículas de borracha quando comparadas com o 
agregado miúdo natural. As partículas de borracha absorvem a energia de liberação do processo de 
reação álcali-sílica nas barras de argamassas, e reduzem o efeito de expansão ocasionado por esta 
reação. Devido a propriedades elástica das partículas de borracha, menos fissuras foram detectadas 
nas superfícies dos corpos de prova com borracha, comparado com os corpos de prova de controle.  

Compósito Cimentício: Concreto 

Albano et al. (2005) produziram concreto utilizando resíduos de pneus automotivos em 
substituição parcial ao agregado miúdo. Nesse estudo analisa-se a influência do resíduo de pneu no 
concreto a partir de ensaios destrutivos e não-destrutivos de modo a enquadrá-lo numa possível 
aplicação dentro da construção civil. Foram elaborados concreto convencional, substituindo parte do 
agregado miúdo por borracha de pneu (5% e 10% em massa). As dimensões das partículas do 
agregado miúdo utilizado (areia e borracha) foi de 0,29mm e 0,59mm, em dosagens distintas. O 
agregado de borracha foi inserido na massa cimentícia sem tratamento e em formulações com resíduo 
tratado com NaOH e silane (A-174).  No estado fresco foram analisadas as propriedades de slump, 
segregação, densidade e retração. De acordo com os resultados obtidos no estado plástico, observou-
se que o aumento de volume de borracha ocasionou uma redução na fluidez e densidade, porém com 
uma distribuição homogênea entre os materiais, não sendo observado a ocorrência do fenômeno de 
segregação. No estado endurecido constatou-se uma drástica redução na resistência à compressão e à 
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tração, em particular no concreto com 5% de borracha e de diâmetro de 0,59mm. O mesmo 
comportamento foi observado quando deu-se o tratamento no resíduo de borracha. Explica-se este 
fenômeno pela grande quantidade de vazios intersticiais entre a partícula de borracha e a pasta 
cimentícia, enfraquecendo mais ainda a zona intersticial e, consequentemente, a sua resistência 
mecânica. Os autores relatam ainda sobre a insignificante variabilidade das propriedades dos 
compósitos produzidos com resíduo tratado com os produzidos sem nenhum tratamento. 

Jing Lv et al. (2015) investigaram o efeito da borracha nas propriedades mecânicas do 
concreto leve em onze diferentes dosagens. As partículas de borracha foram inseridas em substituição 
parcial ao volume de areia nas proporções de 10% a 100%, concluindo, com base nos resultados da 
pesquisa, que as incorporações das partículas de borracha afetaram profundamente, de forma não 
benéfica, sobre as propriedades mecânicas e no slump do compósito, beneficiando apenas na 
densidade que teve uma significativa redução quando comparado a dosagem do concreto sem o 
resíduo da borracha, variando de 1321 kg/m³ a 1820 kg/m³. Relata-se também que a redução do 
módulo de elasticidade estático indica uma alta flexibilidade do compósito, que pode ser considerado 
como uma vantagem (ganho positivo) nos concretos leves com borracha. 

Compósito Cimentício: Artefatos de concreto 

Rodrigues e Ferreira (2009) investigaram as propriedades de compósitos contendo a adição 
de partículas de borracha oriundas da trituração mecânica de pneus inservíveis em uma matriz de 
cimento Portland, com propriedades adequadas à produção de painéis cimentícios. Após classificação 
quanto a granulometria, objetivando a melhor compacidade, as partículas de borracha foram 
aglomeradas com pasta de cimento Portland contendo adições à base de látex em emulsão e aditivos 
superplastificantes para redução da água de emassamento e adequada fluidez. Para o estudo foram 
confeccionadas placa tipo drywall, armada com tela de fibra de vidro, para realização de ensaios de 
flexão, com dimensões de 50cm x 50cm. Os autores recomendaram o uso de aditivo ou adição visando 
à redução da relação água/cimento e a consequente melhoria da aderência entre a matriz e partículas 
de borracha. O comportamento pós-ruptura da matriz cimentícia com borracha sofreu incremento no 
valor da carga de ruptura da matriz, com significativas deformações, denotando grande ductilidade 
desse material. 

Santos (2012) em seu trabalho de dissertação de mestrado, aborda o uso de resíduos de 
borracha de pneus em compósitos cimentícios fabricados com cimento Portland, substituindo o 
agregado de quartzo objetivando seu efeito nas propriedades mecânicas. Os resultados permitiram 
concluir que quanto maior o teor de borracha de pneus incorporado nos compósitos cimentícios maior 
a redução nas propriedades tais como: densidade aparente, resistência à compressão, módulo de 
elasticidade estático além de promover um aumento da porosidade aparente, absorção de água e 
permeabilidade. O autor notou ainda, através de micrografias, que a formação de poros maiores e em 
maiores quantidades se deu em compósitos com maior presença de partículas de borracha de pneus, 
sendo possível também detectar a ação da água na pasta cimentícia, verificando a hidratação ou não 
do cimento Portland, finalizando seu trabalho vislumbrando o uso de compósito cimentício com 
borracha em elementos não estruturais para a construção civil. 

Nacif et al (2012) desenvolveram pesquisa em compósitos cimentícios com a inclusão de 
resíduos de borracha com o intuito de avaliar os efeitos oriundos dessa inclusão em frações 
compreendidas entre 0,84/058mm e 0,28/0,18mm e frações em massa na ordem de 5%, 15% e 30% 
e variações também na relação água/cimento de 0,35 e 0,50. Sobre as propriedades físico-mecânicas 
desses compósitos os autores concluíram que a interação do tamanho das partículas de borracha, 
quantidade presente no compósito e a relação água/cimento afetam significativamente na densidade 
e na resistência do compósito. Os autores relatam ainda que quando a fração da borracha foi 
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aumentada, a densidade aparente do compósito reduziu devido a baixa densidade (0,9 g/cm³) em 
comparação com a matriz do cimento (2,3 g/cm³). A baixa densidade da pasta de cimento 
emborrachada evidencia ser vantajoso quando se deseja produzir compósitos com isolante térmico e 
acústico. 

2   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, com base nas pesquisas analisadas, que o resíduo pneu, seja na forma de pó ou de 
lascas de borracha, tem grande potencial para a inserção em produtos cimentícios, porém, como 
ressalta a maioria dos pesquisadores, deve-se observar a quantidade ideal para cada tipo de utilização 
que se dará ao compósito analisado. Um outro fator que deve ser levado em consideração diz respeito 
ao tratamento que deve ser feito no resíduo antes da sua utilização, para a retirada de impurezas que 
porventura venha inviabilizar o seu uso, tais como graxas, poeira ou resíduo de óleo. 
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RESUMO 

A boa gestão de compras sempre foi um fator 

crucial na redução de custos e, 

consequentemente, no crescimento das 

empresas. É notado que, através do uso de 

métodos apontados na literatura, a gestão de 

compras pode desempenhar um papel 

estratégico em empresas varejistas.   Dessa 

forma, o principal propósito desse estudo é 

observar como tais métodos são aplicados, 

através da análise de  Quatro dos Corretos de 

Compras em uma pequena empresa do setor 

supermercadista , na qual uma entrevista 

semiestruturada foi conduzida       para       

coletar       os       dados. 

ABSTRACT 

Good  management  of  purchases  has  always 

been a crucial factor in reducing costs and, 

consequently, in the growth of companies. It's 

noted that, through the use of methods pointed 

out in the literature, the management of 

purchases  can  play  a  strategic  role  in  retail  

companies. Therefore, the main purpose of this 

study is to observe how such methods are 

applied, through the analyses of five of the 

Correct Purchases in a small business in the 

supermarket sector, in which a semi-structured 

interview was conducted to collect data.    

1 INTRODUÇÃO 

A área de compras corresponde a uma atividade de apoio fundamental ao processo 

produtivo, suprindo-o com todas as necessidades de materiais, o que significa responsabilidade 

preponderante nos resultados de uma empresa (POZO, 2010). Assim a Gestão de Compras tem 

desempenhado um papel estratégico nos negócios, pois o resultado de suas ações não se limita ao 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Compras, 4 Corretos de Compras, Microempresa. 

KEYWORDS: Purchasing management, Correct purchases, Microenterprise. 
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valor do custo de um produto ou serviço, mas influencia diretamente a competitividade da empresa 

no mercado e até mesmo limita ou libera recursos a serem investidos. 

Nesse sentido, os microempreendedores do setor supermercadista vêm buscando estabelecer 

satisfatórias relações com seus fornecedores para ganharem melhores lugares no atual mercado 

competitivo. Uma vez que, ao aperfeiçoar sua gestão de compras, o microempreendedor economiza 

uma parcela crucial de sua receita, permitindo-o investir e expandir seu negócio.  

Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é analisar a relação entre um fornecedor e um 

microempreendimento do setor supermercadista, com base em Quatro Corretos de Compras, os 

quais abrangem os fatores: qualidade; quantidade; preço; e relação e escolha do fornecedor, como 

apontado por Baily et. al. (2000). 

Dessa forma, a presente pesquisa caracteriza-se por ser um estudo de caso, constituído por, 

após revisão da literatura, um roteiro que foi aplicado em um microempreendimento do setor 

varejista– o qual será designado como “Empresa X”, localizado no município de São Gonçalo do 

Amarante/RN. Posto isto, as principais contribuições deste estudo são acadêmicas e sociais. Pois, 

além de explorar área do relacionamento de um varejo com seus fornecedores, pouco abordada na 

literatura, e, dessa forma, agregar a bibliografia, o estudo se propôs demonstrar a importância de 

levar o conhecimento acadêmico às periferias. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE COMPRAS EM SUPERMERCADOS 
De acordo com Cereali (2003, p.38), compras significa: 

O processo pelo qual as organizações definem suas necessidades de produtos e serviços, 

identificam e comparam os fornecedores disponíveis, negociam com as fontes de 

suprimento de forma a chegar a acordos, firmar contratos, emitir ordens de compra e 

finalmente, receber e conferir os bens e serviços e pagá-los.  

Com isso, pode-se explicar a palavra comprar como a ação de adquirir um produto/serviço 

dentro das condições específicas de tamanho, qualidade, preço, prazo de entrega, quantidade, 

acondicionamento, validade, entre outras especificações.  É pertinente destacar que todas essas 

características devem ser negociadas previamente pelo comprador e vendedor. 

A gestão de compras em supermercados é mais específica e é determinada de acordo com as 

necessidades dos consumidores, pois só se define o que se devem comprar as quantidades e 

consequentemente o mix de produtos a serem adquiridos, depois de terem em mente os itens 

preferidos pelos públicos alvos, à periodicidade e as quantidades. 

Conforme Lucas (2007), os componentes do processo de decisão de compras do 

supermercado não são definidos de forma isolada pela área de compras. Por exemplo, o que e quanto 

comprar necessita da participação de outros setores de Marketing, vendas, gestão de stocks, etc, e só 

depois, é que passa a ser responsabilidade do setor de compras. 

Normalmente a função compras tem quatro objetivos principais: obter mercadorias e serviços 

na quantidade certa, com qualidade e a um menor custo; garantir que a entrega seja feita de maneira 

correta; e, desenvolver e manter boas relações com os fornecedores (MICHEL, SIMÕES,2004). 

Martins & Alt (2001) a esse respeito comentam que os objetivos de compras devem estar 

alinhados aos objetivos estratégicos da empresa como um todo, visando o melhor atendimento ao 

cliente externo e interno. Essa preocupação tem tornado a função compras extremamente dinâmica, 

utilizando-se de tecnologias cada vez mais sofisticadas e atuais como o EDI, a Internet e cartões de 

crédito. (MARTINS & ALT, 2001, p. 67). 
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Com isso, observa-se que a área de compras desempenha um papel importante na realização 

dos objetivos estratégicos de uma instituição, devido à sua capacidade de afetar a qualidade e entrega 

de produtos ou serviços essenciais. 

2.2 VARIÁVEIS-CHAVE DO PROCESSO DE COMPRAS 
Como exposto, a Gestão de Compras está inserida em uma organização com finalidade 

estratégica dentro de uma organização. Dessa forma, Baily et. al. (2000), aponta variáveis chave no 

processo de compras, as quais quatro serão destacadas, sendo elas denominadas por Quatro 

Corretos de Compras, os quais abrangem Qualidade, Quantidade, Preço e Fornecedor. 

Dessa forma, os as cinco Variáveis-Chave do processo de compras são: 

a) Preço justo: o valor de um produto está diretamente associado as suas especificidades,

como seu ciclo de vida e qualidade, e pela variação do mercado, mais especificamente da 

concorrência. Dessa forma, como alternativa para comprar no menor preço possível está a pesquisa 

de mercado, a negociação com o fornecedor, a qual, para Sytaf (1999), pode proporcionar os 

produtos nos menores preços possíveis. 

b) Definir a Quantidade: esse fator está diretamente associado à política estratégica adotada

dentro de uma organização. 

c) Qualidade dos insumos adquiridos: está diretamente relacionado com a proposta de valor

que uma empresa quer passar para o cliente. Como destacado por Alto et. al. (2009) destaca, a 

qualidade é um fator de extrema importância para um comprador. Sendo assim, a autora classifica 

dois tipos de qualidade: 

Qualidade de técnica: a qual abrange o valor agregado do produto, as características 

percebidas pelo cliente e o atendimento das especificações do comprador; 

Qualidade econômica: é definida por ter um “preço de mercado compatível com a qualidade 

técnica”. 

d) Fornecedor: Como o exposto, pode-se perceber a importância da relação entre fornecedor

e cliente no elo da cadeia de suprimentos. Uma relação estável vai possibilitar a compra no preço e 

tempo corretos, podendo diminuir os custos operacionais, enquanto mantém a qualidade e 

quantidade adequadas, possibilitando a alavancagem do nível de serviço percebido pelo cliente 

final. 

2.3 ESCOLHA DAS FONTES E RELACIONAMENTO COM O FORNECEDOR 
Segundo Gonçalves e Morgado (1999), há dois tipos de fornecedores: aqueles que fabricam 

os próprios bens que irão vender, por exemplo, as indústrias. Bem como as  empresas comerciais, as 

quais apenas revendem os seus produtos. O estudo terá como base os fornecedores que revende 

produtos. 

Após a aquisição da mercadoria, Alto et. al. (2009), destaca a importância de avalia-los 

quanto aos compromissos assumidos, na fase de contratação e, por fim, na entrega da mercadoria. 

Esse processo pode auxiliar nas próximas compras. O autor também elenca as variáveis para a 

avaliação, dentre elas estão: preços em relação ao mercado, tradição comercial no mercado, índices 

de rejeições (produtos com defeitos), capacidade de solucionar problemas, condições de pagamento 

e interesse em estabelecer parcerias. 

Alto et. al. (2009) também salienta a importância estratégica do estabelecimento de 

parcerias com seus fornecedores. O sistema de parcerias é caracterizado por diversos fatores, 
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contudo pode ser definido como uma relação de interdependência de cliente e fornecedor, em que 

há confiança mútua. 

Seus benefícios, para o comércio varejista podem ser da adoção do estoque mínimo, baixos 

problemas com os estoques baixos, já que este serão repostos com facilidade, redução dos custos e, 

consequentemente elevação na competitividade dos preços, prioridade dada aos pedidos do 

parceiro. 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa possui como finalidade a explicação de como ocorre à relação entre 

fornecedor e cliente em um elo da cadeia de suprimentos, sendo o cliente uma microempresa do 

setor supermercadista. Sendo assim, como o objetivo principal é analisar tal relação, abordagem se 

deu de forma qualitativa. 

Dessa forma, o processo de pesquisa iniciou-se pela revisão da literatura com o objetivo de 

verificar a contribuição dos principais autores sobre o item Gestão de Compras no Setor 

Supermercadista. É pertinente destacar que, conforme Gil (2007), os projetos de pesquisa, iniciam- 

se por esse método, dada há necessidade de construção do referencial teórico o qual é uma 

característica dos projetos acadêmicos, como este artigo. 

Posteriormente foi realizado um roteiro de entrevista para ser aplicado em um 

microempreendimento - Empresa X localizado no município de São Gonçalo do Amarante/RN. 

Com base nessas questões, foi possível realizar um estudo de caso e assimilar informações 

pertinentes à pesquisa. Esse procedimento possibilitou um encontro mais direto com os 

entrevistados e possibilitou observar como se estabelecia a relação entre um fornecedor e um 

microempreendimento do setor supermercadista, com base nos 4 Corretos de Compras. 

4  RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

A partir de uma entrevista baseada em um roteiro semiestruturado em uma microempresa do 

ramo varejista, foi possível perceber na prática como os conceitos apontados na literatura.  A 

empresa é classificada como um comércio familiar, não sendo gerida por ninguém formado em 

administração ou áreas correlacionadas, sendo localizada em um bairro periférico da Grande Natal. 

Como exposto, é compreensível que o dono da empresa não faça uso conscientemente de 

nenhuma técnica apontada na bibliografia. Contudo, este demonstrou, a partir dos seus relatos, que 

há preocupação em adquirir seus insumos da melhor forma possível, já que este reconhece os 

impactos da função compras nos seus lucros e consequentemente na sobrevivência do seu negócio. 

Quanto aos seus fornecedores, os quais são constituídos por oito atacados varejistas, o 

entrevistado relatou que não houve critérios de escolhas. No entanto, pode-se perceber que há 

critérios e o principal é os preços praticados. Dessa forma, para o dono do estabelecimento, comprar 

no menor preço é o fator mais importante dentre os Quatro Corretos. Este utiliza quantidade de 

fornecedores ao seu favor, ou seja, quando um produto falta em determinado local ou está em um 

preço considerado elevado, ele recorre aos concorrentes. 

Ademais, a quantidade de produtos adquiridos é determinada empiricamente, ou seja, ele 

compra aquilo que vê faltando nas gôndolas ou quando algum cliente deseja determinado produto 

que falta em estoque. A qualidade dos seus produtos, como apontado na literatura, é determinado 

pelo nicho de mercado, e no caso acompanha o baixo valor aquisitivo dos clientes do 

estabelecimento, como relatado pelo empresário.  
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No que se refere ao relacionamento com os fornecedores, estes foram escolhidos através da 

recomendações  de  amigos  ou  parentes.  O empresário relata que não há qualquer sistema de 

parcerias entre a Empresa X e seus fornecedores, bem como qualquer registro deles como forma de 

controle pós-compras. E quando há negociações quanto aos preços dos bens entre as empresas, a 

Empresa X não possui impacto o bastante para diminuir consideravelmente ao o esperado pelo 

empresário. 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo visa apontar a relação entre microempresas varejistas e seus fornecedores, a partir 

da perspectiva de Quatro Corretos de Compras. Sendo assim, foi realizada uma entrevista em um 

pequeno varejo situado em uma comunidade periférica, devido à observação da lacuna existente na 

literatura quando se trata de empresas as quais não possui um porte considerado grande. Dessa 

forma, percebemos que a gestão de compras, apesar de ser considerada de suma importância para 

sobrevivência da empresa no mercado, esta se dá, por falta de conhecimentos técnicos, de forma 

empírica. 

Portanto, as principais contribuições deste estudo são acadêmicas e sociais. Pois, além de 

tentar preencher espaços na literatura, se propôs demonstrar a importância de levar o conhecimento 

acadêmico às periferias. Dessa forma, para fins de agregar valor ao tema, outros estudos podem ser 

desenvolvidos, como a sintetização de trabalhos sobre micro e pequenas empresas brasileiras, e os 

impactos da administração do setor de compras nessas empresas na economia do país. 
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Análise da universalização do saneamento básico na cidade de São 
Rafael/RN 

FONSÊCA, D. L. T.1; NETO, J. R. N.2 e SILVA, S. T. B.3 

1,2,3 IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia 

RESUMO 

Este trabalho faz uma análise sobre os desafios 

enfrentados no Brasil para a promoção da 

universalização do saneamento básico. Foi feita 

uma avaliação das ações de saneamento básico 

na cidade de São Rafael/RN, por meio de 

entrevista com moradores dos sete bairros 

existentes no município. Foi possível observar 

que a população se mostra insatisfeita com 

quatro das cinco ações consideradas básicas do 

saneamento.

ABSTRACT 

This work takes into account the challenges of 

the universalization of basic sanitation in Brazil, 

and from here on it makes a case study in the 

municipality of São Rafael. With the objective 

of listing and inferring the problems related to 

the lack of these, through a questionnaire with 

residents of all districts of the municipality. It 

was possible to discover the main problems 

faced by the population and, thus, to show the 

importance of the universalization of sanitation. 

1 INTRODUÇÃO 

Entende-se como saneamento básico “o ato ou o efeito da aplicação efetiva de um conjunto 

de ações de controle do meio ambiente com o objetivo de torná-lo são, para promover, proteger e 

preservar a saúde pública” (ANDRADE NETO, 2007). 

O ato de tornar este saneamento comum a todos, ou seja, universal, é garantido pela Lei 

11.445/2007, que trata da universalização do saneamento básico em todo o país (BRASIL, 2007). 

Entretanto, é fato comum que em países subdesenvolvidos nem todos tem acesso aos serviços de 

saneamento básico, fato este que compromete a saúde pública da população, uma vez que contribui 

para o aparecimento de doenças por meio do fornecimento de condições ambientais favoráveis para 

desenvolvimento de agentes etiológicos e vetores. 

Nesse âmbito, o referido trabalho tem como objetivo listar problemas relacionados ao 

saneamento básico que são enfrentados pela população do município de São Rafael-RN, por meio 

de aplicação de um questionário cuja finalidade é de inferir a qualidade das condições sanitárias da 

cidade, de acordo com a opinião dos munícipes. 

PALAVRAS-CHAVE: saneamento, universalização, município. 

KEYWORDS: sanitation, universalization, municipality. 
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2 METODOLOGIA 

Para a realização do presente artigo, a priori, fez-se uso da aplicação de questionários-

diagnóstico em uma amostra de vinte pessoas, de modo que todos os bairros do município de São 

Rafael-RN fossem avaliados. Para tal finalidade, o questionário dispôs de oito perguntas, no qual, as 

seis primeiras correspondiam a uma avaliação dos pilares de saneamento básico do município 

(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, gerenciamento de resíduos sólidos e 

drenagem urbana) e as duas seguintes relacionavam às consequências da ausência de ações de 

saneamento básico com a ocorrência de doenças. A posteriori, os índices obtidos foram copilados e 

exemplificados em gráficos para melhor compreensão acerca da atual situação sanitária da cidade, 

como também para facilitar o trabalho com esses dados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O primeiro ponto avaliado foi o abastecimento de água quanto à quantidade, visto que por 

ser uma cidade de clima semiárido, este pode ser um problema frequente devido à inconstância de 

chuvas e a alta evaporação dos mananciais superficiais.  

É possível constatar que mais da metade dos entrevistados considera que o abastecimento de 

água na cidade é regular, suprindo às necessidades mínimas da população. Percebe-se também que 

cerca de 30% da população considera a quantidade péssima. Desta forma, se pode concluir que, 

nem mesmos as necessidades básicas conseguem ser desenvolvidas com a quantidade de água 

distribuída.  

Atrelado ao parâmetro de quantidade avalia-se a satisfação da população em relação à 

qualidade de água distribuída. Parâmetros físicos de qualidade, como cor e odor, foram destacados 

como os maiores problemas por 50% das pessoas entrevistadas. 

Em relação à coleta de esgotos foi possível verificar que 55% dos entrevistados consideram 

que a coleta de esgoto possui de boa a ótima qualidade. O índice disposto pode ser explicado pelo 

fato de a maior parte da cidade ter sido planejada após a inundação da antiga cidade da São Rafael 

para instalação de área alagável da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Também vale destacar 

que pouco mais de 40% dos entrevistados acredita que a coleta do esgoto residencial seja de regular 

a péssima. Esses entrevistados são residentes em bairros periféricos, com menor acesso à rede 

pública coletora de esgoto, fazendo com que estes optem por soluções individuais de destinação, em 
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especial, a fossa séptica e o descarte indiscriminado em vias públicas das águas servidas. 

Em relação à qualidade do tratamento de esgoto das residências pode-se notar que 95% da 

população entrevistada avaliou o método de tratamento variando entre regular e péssimo, 

destacando como principais aspectos negativos o mau cheiro e a ineficiência do tratamento. Em São 

Rafael o método de tratamento é à nível secundário e se dá por meio de lagoas de estabilização.  

Nos bairros periféricos há muitas ruas não calçadas, e que sofre com os problemas da má 

drenagem. Tal fator é observado no gráfico, onde 60% dos entrevistados considera a qualidade da 

drenagem variável entre péssima e regular. 
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Em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos a população entrevistada se disse satisfeita 

com o a coleta municipal, alegando haver regularidade no serviço. Entretanto, o destino final dos 

resíduos ainda se dá por meio de lixões, mas esse fato não aparentou incomodar os entrevistados, 

possivelmente por ausência de informações sobre técnicas sanitárias adequadas de confinamento de 

resíduos. 

.

Por fim, foi elencado acerca de duas possíveis consequências da falta de saneamento básico: 

o aparecimento de insetos vetores como baratas ou ratos e também o aparecimento de doenças de

veiculação hídrica. Foi possível constatar que a população reconhece que há aparecimento de

insetos transmissores de doenças, principalmente baratas e moscas. Também é possível visualizar

que na maior parte da população não alega ser comum o aparecimento de doenças fecal-oral,

provavelmente por ser distribuída uma água sanitariamente segura, apesar de esteticamente

desagradável. Entretanto, 35% dos entrevistados alegaram ter tido doenças feco-orais que pode ser

consequência da exposição à esgotos tratados insatisfatoriamente ou não coletados sendo, portanto,

necessário maior investimento na universalização dos serviços de saneamento.
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que mesmo a cidade tendo sido planejada após a inundação da antiga São Rafael, 

os problemas da ausência de saneamento básico ainda são bastante presentes, resultando em 

prejuízos na saúde da população. 

Dentre os aspectos de saneamento básico destaca-se que, na opinião dos moradores, apenas 

a coleta de resíduos sólidos é feita de forma satisfatória. Os demais itens destacam-se pela 

necessidade de ações públicas para torná-los de fato universais. 
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ANÁLISE ESTRUTURAL E MECÂNICA DO BAMBU DAS ESPÉCIES 
GUADUA ANGUSTIFÓLIA E DENDROCALAMUS GIGANTEUS 

RESUMO 

O aumento da demanda por madeira e a redução 

de sua disponibilidade tem direcionado 

investigações para o aproveitamento de 

materiais alternativos, naturais e renováveis. 

Constituído por fibras de elevada resistência 

mecânica e uma das maiores taxas de 

crescimento, o bambu surge como uma 

alternativa promissora para o uso industrial. 

Neste contexto, a presente pesquisa teve como 

objetivo investigar as características mecânicas 

dos bambus das espécies Dendrocalamus 

Giganteus e Guadua Angustifólia.

ABSTRACT 

The increase in the demand for wood and the 

reduction of its availability has directed 

investigations for the use of alternative, natural 

and renewable materials. Composed of fibers of 

high mechanical strength and one of the highest 

growth rates, bamboo appears as a promising 

alternative for industrial use. In this context, the 

present research had the objective of 

investigating the mechanical characteristics of 

the bamboo species Dendrocalamus Giganteus 

and Guadua Angustifolia. 

1 INTRODUÇÃO 

A história da indústria da madeira é marcada pelo aumento do seu consumo e pelo processo 

contínuo de seu ajustamento em face às mudanças de suprimentos de recursos florestais sempre 

crescentes em mercados competitivos, gerando problemas ambientais e sociais (APAWOOD, 

2005). Um dos principais fatores que tem afetado a demanda global por produtos de madeira é o 

crescimento da população mundial. Conforme estimativa da Food and Agriculture Organization of 

the United Nations-FAO (2009). O crescimento populacional deverá atingir 7,5 bilhões em 2020 e 

para 2030 a estimativa é de 8,2 bilhões de pessoas. Sobre a oferta de Produtos Florestais Não 

Madeiráveis (PFNM) e a oportunidade de seu aproveitamento para desenvolvimento de painéis 

alternativos para construção civil, Cai e Winandy (2005) comentam que segundo o relatório do The 

Word Bank, nos períodos de 1970 a 2004, a população triplicou em relação há 50 anos, ou seja, 

78% a mais nesse período, alcançando a cifra de 6,4 bilhões em 2005, em contrapartida, o aumento 

do consumo de matéria prima bruta para o mesmo período, chegou a 300%.  

PALAVRAS-CHAVE: Bambu, Sustentabilidade, Mecânica. 

KEYWORDS: Bamboo, Sustainability, Mechanical. 
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         Assim, a escassez no fornecimento de madeira e a consequente elevação do seu preço 

têm motivado investigações para o aproveitamento de materiais alternativos, naturais e renováveis 

capazes de ajudar suprir esse déficit. Para tentar amenizar este impasse, uma das soluções tem sido 

procurar materiais com características e propriedades capazes de atender as necessidades do 

mercado madeireiro.  

         O Bambu se apresenta como uma alternativa viável de fonte sustentável, sendo, de 

acordo com Beraldo e Pereira, uma planta de origem tropical e subtropical, abundante em todo o 

mundo e ocorre naturalmente em todos os continentes, constituindo-se de importante fonte de renda 

e promoção social para populações de baixa renda em países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento. Devido ao seu rápido crescimento, mostra-se um material de potencial econômico 

de utilização, pois completa o seu ciclo em poucos meses e atinge resistência máxima em poucos 

anos.  

2 METODOLOGIA 

O Bambu oferece diversas vantagens que preenchem os critérios de um material renovável, 

principalmente como uma madeira que reduz o desflorestamento. Esse conhecimento é 

acompanhado de uma quantidade de estudos aprofundados sobre a abordagem estrutural das 

espécies de bambus, especificamente, os espécimes Dendrocalamus giganteus e Guadua 
angustifólia.  

O estudo de sua estrutura nos permite conhecer todo o potencial que essa planta pode 

oferecer, consistindo no sistema subterrâneo de rizomas e colmos. Os rizomas são caules 

subterrâneos que crescem, reproduzem-se e afastam-se do bambu, permitindo a colonização de 

novo território. Os colmos são a parte que mais facilmente distingue uma espécie de outra, por 

terem tamanhos, diâmetros, cores e texturas diferenciadas, na sua grande maioria oca, existindo 

exceções e em outros casos possuindo água no interior dos entrenós. Os colmos de bambu 

consistem em fibras que chegam a centímetros, feitas de lignina e silício, a parede das células do 

bambu é um composto feito de um rígido polímero de celulose, o silício agrega resistência 

mecânica ao bambu e a matriz de lignina dá flexibilidade.  

Do ponto de vista agronômico o colmo é à parte mais importante do bambu, uma vez que é 

ele a matéria prima demandada na construção civil, fabricação de papel, tecido, pisos, móveis e 

outras utilidades. Como exemplo, bambus destinados à construção civil devem ser retilíneos e 

possuir maior diâmetro. 

Tabela 1: Comprimento e diâmetro 

Sendo a Tabela 1, o bambu do espécime Dendrocalamus Giganteus está mais apropriado 

para a construção civil. 

De acordo com Londoño (2004), no mundo existe um total de 90 gêneros e 1 200 espécies 

de bambus. Na América são encontrados 40% das espécies de bambus lenhosos do mundo, 

aproximadamente 320 espécies em 22 gêneros; o Brasil é o país com maior diversidade, reúne 81 % 

dos gêneros (Londoño, 1990).
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Tabela 2: Distribuição das espécies de bambus nos principais biomas brasileiros. 

O bambu vem sendo considerado como a madeira do futuro por muitos especialistas da 

atualidade, por ser uma gramínea com características lenhosas tem tido grande destaque no cenário 

mundial. Suas principais características:  

 Perene; Rápido crescimento; Colheita anual; Alta resistência; Alta flexibilidade; Baixo

custo de produção; Fácil manejo; Alto poder calorífico; Secagem rápida.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para o uso do bambu em grande escala como material de engenharia se faz necessário 

uma análise de suas propriedades físicas e mecânicas, sendo essencial uma avaliação de sua 

resistência a esforços de compressão, tração e cisalhamento ou a ação combinada dentre elas.  

Tabela 3: Resistência mecânica. 

“O bambu é um material que possui propriedades mecânicas compatíveis às dos materiais 

utilizados em estruturas de concreto armado” (Lima Jr. et al., 2000). 

Considerando os resultados da Tabela 3, as características de resistência mecânica dos 

bambus são de grande interesse no campo da engenharia, sendo a resistência à tração a 

característica de maior destaque uma vez que pode ser comparada à resistência do aço usado na 

construção civil. Portanto, os resultados obtidos com estes estudos apontam uma necessidade de 

maiores investigações científicas relacionadas aos aspectos de multiuso do bambu. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante estudos e observações o bambu apresentou valores satisfatórios à resistência de 

tração e compressão, com boa flexibilidade e leveza, desde modo, tornando se uma alternativa 

viável. Com os resultados obtidos nas pesquisas fica claro que o bambu pode ser usado como 
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material confiável na construção civil, tendo sempre em vista o desenvolvimento sustentável, e a 

não agressão ao meio ambiente.  

Sendo assim, o uso do bambu na fabricação de utensílios vem se aprimorando com o passar 

do tempo, deixando de lado a fabricação apenas tradicional como balaios e tutores na agricultura.  

Portanto, escolhendo a espécie de bambu adequada, realizando os estudos, ensaios e cálculos 

devidos, o bambu pode ser utilizado sem maiores problemas na construção de pontes, templos, 

casas, cercas, escadas, mourões, esteiras de vedação, além de elementos de estruturas tais como 

vigas, pilares, treliças, engradamento de telhado.  
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OFICINAS MECÂNICAS - SANTA CRUZ/RN: PRINCIPAIS AVARIAS 
EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. 

MENDONÇA, M.L; MORAES, L.B.S; OLIVEIRA, R.R.S; SILVA, F.E.J; SILVA, M.P.F.
IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

No presente trabalho buscou-se fazer um 
levantamento das principais avarias encontradas 
em veículos automotores em oficinas do 
município de Santa Cruz-RN. O principal 
objetivo da pesquisa é mostrar a comunidade 
local a importância da correta manutenção dos 

componentes mecânicos do automóvel. Um 
questionário estruturado, autoral, direcionado 
aos profissionais das principais oficinas 
veiculares, foi utilizado para a obtenção dos 
principais problemas encontrados. 

ABSTRACT 

In the present research, a survey was made of 
the main faults found in motor vehicles in 
machine shops in the municipality of Santa 
Cruz-RN. The main objective of the research is 
to show the local community the importance 
of the correct maintenance of the mechanical 

components of the car. A structured 
questionnaire, Own authorship, aimed at the 
professionals of the main vehicle machine 
shops, was used to obtain the main problems 
encounter.

1    INTRODUÇÃO 

A indústria automobilística, setor que acompanha os avanços tecnológicos - sempre buscando 
inovação baseando-se na autonomia e conectividade, trazendo aos motoristas conforto e segurança ‒ 
está cada vez mais em alta. Exportações entre os países estão cada vez maiores, apresentando já no 
primeiro semestre deste ano um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado 
(2016), com um total de 1.019,4 milhão de automóveis, segundo dados do mercado. 

É um cenário comum nos países emergentes, dentre eles o Brasil, visualizar o aumento do número 
de automóveis nas metrópoles do país. De 2001 a 2012, a frota brasileira mais que dobrou, passando 
de 24 milhões para 50 milhões de veículos. A atual facilidade de aquisição de um veículo também é 
um contribuinte para este aumento significativo. Além disso, o país vem se destacando bastante na 
produção desses, subindo 45,7% em agosto de 2016, na comparação com o mesmo período do ano de 2015. 

PALAVRAS-CHAVE:  Mecânica Automotiva, oficinas mecânicas, avarias, manutenção, Santa Cruz/RN. 

KEYWORDS:  Mechanical Automotive, Machine shops, Breakdowns, maintenance, Santa Cruz/RN 
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Esse crescimento reflete em todo o país, inclusive em estados menores, como o Rio Grande do 
Norte (RN). O estado possui 1.223.883 automóveis (DETRAN, outubro de 2017). No interior do 
estado, a média é de três pessoas por veículo, ao passo que há uma década o que se observava era 10 
pessoas por automóvel. 

É notório que ao comprar um veículo, seja novo ou seminovo, compreende-se que a vida de seus 
componentes não é permanente e necessita de uma atenção especial. A ausência de manutenções e 
cuidados devidos podem acarretar diversas avarias. Levando em consideração estas necessidades e o 
número de veículos da cidade de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte (RN), surgiu a ideia de 
realizarmos uma pesquisa nas oficinas mecânicas, com o objetivo de fazer um levantamento de dados 
com as principais avarias nos veículos da cidade e com isto, avaliar a causa e como poderia ter sido 
evitada. Para que a pesquisa pudesse ser executada, foi necessário a utilização de um questionário do 
tipo estruturado, contendo 33 questões que por sua vez estão divididas entre os sistemas do veículo.  

Todo estudo envolvido, voltado principalmente a área da mecânica automotiva, foi um 
essencial contribuinte para permitir que pudéssemos analisar mais de perto esse universo e ver como 
ele realmente funciona na cidade de Santa Cruz, além de mostrar a sua população a realidade dos 
resultados obtidos com esse trabalho e oportunizar uma melhor conscientização em relação a saúde 
do automóvel. Contudo, evitar a avaria sempre será mais simples que resolvê-la. 

2 METODOLOGIA 

Para que a pesquisa fosse realizada, foi usado um questionário estruturado composto por 23 
questões, sendo elas distribuídas pelos 7 principais sistemas automotivos e tendo como principal fonte 
de estudo bibliográfica a Bíblia do Carro, escrito por Paulo G. Costa. Ele é dirigido aos mecânicos da 
cidade de Santa Cruz/RN, buscando-se obter os dados necessários para realização de um 
levantamento estatístico sobre as principais avarias, a frequência que elas ocorrem e a frequência de 
determinados serviços prestados nesses estabelecimentos. Adiante, uma breve explicitação dos 
tópicos que compõem o questionário.  

2.1 SISTEMA DE DIREÇÃO 
Nesse sistema foi dada ênfase nos problemas mais recorrentes que ocorrem nos carros 

populares, relacionados à direção hidráulica, sistema mais utilizado nos carros que circulam no 
Brasil.  

2.2 SISTEMA DE SUSPENSÃO 
Sabe-se que esse é um dos sistemas mais importantes do veículo automotor, e as perguntas 

feitas então relacionadas ao desgaste dos componentes mecânicos, tais como, molas, coxins, 
amortecedores, etc.  

2.3  SISTEMA ELÉTRICO 
Neste tópico, abordamos as avarias mais frequentes nos componentes do sistema, tais como, 

baterias automotivas, chaves de ignição, geradores e alternadores, assim como, nas velas de ignição 
e distribuidores. Além disso, solicitou-se que os questionados apontassem entre as alternativas dadas, 
quais delas são mais recorrentes no caso do desgaste das baterias automotivas.  

2.4  SISTEMA MOTOR 
Neste sistema, o chamado “coração do carro”, foi questionado problemas como 

superaquecimento do motor, os problemas causados pela detonação, assim como avarias relacionadas 
a determinados componentes mecânicos.  

2.5 SISTEMAS DE FREIOS 
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Nesse sistema, enfatizaram-se os problemas mais recorrentes nas pastilhas de freios, as 
reclamações mais frequentes proferidas pelos proprietários e os componentes básicos que costumam 
apresentar mais falhas.  

2.6  SISTEMA E TRANSMISSÃO 
Aqui foram questionados os motivos das falhas mais frequentes que ocorrem nos componentes 

mecânicos, como por exemplo, as engrenagens, as correias. Além disso, a frequência da realização 
de manutenções preventivas nos componentes.  

2.7 QUESTÕES EXTRAS 
Nesse último tópico, a ênfase foi dada em perguntas direcionadas as atitudes e hábitos dos 

proprietários dos veículos, assim como a formação dos profissionais atuantes nos estabelecimentos 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/esperados e Discussões 
A cidade de Santa Cruz/RN comporta um número significativo de oficinas mecânicas, porém 

sua maioria presta serviços para motocicletas. Justificável, pois a cidade possui 7.754 desses veículos 
(emplacados, segundo dados em tempo real consultados em outubro/2017 no site do DETRAN-RN), 
enquanto possui um total de 4.670 automóveis. Desse modo, o questionário foi aplicado em 11 (onze) 
das oficinas que prestam serviços para automóveis. É valido lembrar que apenas 3 do total de oficinas, 
ofereciam serviços para todos os sistemas automotivos. 

Das avarias apresentadas no tópico do sistema de direção, a vedação danificada por impurezas 
ou desgaste natural foi apontada como a que ocorre com maior recorrência. A vedação no sistema de 
direção se dá por coifas e principalmente por retentores, esses últimos também podem ser chamados 
de anéis de vedação. Quando danificadas, podem ser uma das causas do vazamento de óleo, defeito 
mais comum na direção hidráulica. 

Gráfico 1 – Sistema de direção – Avarias. 

Fonte: Próprios autores, 2017. 

Os coxins foram apontados por 62,5% dos profissionais entrevistados como o componente do 
sistema de suspensão que passa pela manutenção corretiva com maior recorrência. Ele é uma peça 
metálica revestida de borracha que serve para sustentar o amortecedor no monobloco. Ou seja, essa 
peça recebe todo o impacto do conjunto de suspensão, além de fazer o movimento rotacional 
provocado pelo giro do volante. 

Como podemos analisar no gráfico 2, a bateria é o componente que apresenta maior 
recorrência, isso ocorre devido, principalmente ao alternador danificado, o que causa o impedimento 
do carregamento. 
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 Gráfico 2- Componentes com maior recorrência de falhas. 

Fonte: Próprios autores, 2017. 

Quando questionados sobre as causas mais frequentes do superaquecimento dos 
motores dos automóveis que recebiam em suas oficinas, 45% dos profissionais apontaram o baixo 
nível do líquido de arrefecimento ou a proporção incorreta do aditivo como a principal causa dos 
problemas encontrados, e como consequência, 57% responderam a queima ou a rachadura da junta 
do cabeçote. 

No sistema de freios foi visto que a maioria das pessoas se preocupam apenas com a 
manutenção preventiva nas pastilhas de freios, esquecendo-se de outros componentes que constitui o 
sistema, como o cilindro mestre, as mangueiras, peças de ligamento e o servofreio. Já no sistema de 
transmissão encontramos respostas bem positivas, descobrimos que 66% das pessoas realizam 
manutenções preventivas nesse sistema, enquanto 22% e 11% responderam, respectivamente, 
raramente e quase sempre. 

Nas questões extras que foram abordadas no questionário, descobrimos que na maioria das 
vezes, os clientes sempre deduzem a origem dos problemas, como também, eles sempre ficam atentos 
aos procedimentos que os mecânicos estão realizando. É importante abordar que apenas 6 das 11 
oficinas tinham funcionários que possuíam cursos técnicos na área de atuação, o que não minimiza 
sua qualidade de atuação, porém, a cada dia a indústria automobilística se inova e acompanhar esse 
ritmo garante permanência no mercado. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Analisando os resultados obtidos durante esta pesquisa concluímos que, a ausência de 

manutenção nos veículos automotores é a principal causa que prejudica o desempenho dos 
componentes dos automóveis. Vale ressaltar a grande importância da revisão periódica, pois é ela que 
irá garantir o bom funcionamento do veículo e proporcionará maior segurança para o condutor e 
terceiros. 

Desejamos ainda que futuros pesquisadores prossigam nos estudos do tema, considerando que 
essa pesquisa foi realizada no ano de 2017 e que a sociedade e o setor automotivo estão em constantes 
mudanças, por isso, os resultados sofrerão alterações de acordo com o tempo. 
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UM ESTUDO DO LRT DO NB2O5 SINTERIZADO PARA APLICAÇÃO EM 
ANTENAS 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O presente trabalho estudou a influência 
temperatura de sinterização e da pressão de 
compactação sobre o Limite de Resistência à 
Tração (LRT) do Nb2O5 sinterizado. Os 
principais parâmetros de estudo foram: 
temperaturas de sinterização de 800 °C e 900 °C 

e pressão de compactação de 125 MPa, 250 MPa 
e 375 MPa. Na maioria dos casos, foi observado 
um aumento do LRT com o aumento da pressão 
de compactação e diminuição do LRT com o 
aumento da temperatura de sinterização.

ABSTRACT 

The present work studied the influence of 
sintering temperature and the compression 
pressure on the Tensile Strength (TS) of sintered 
Nb2O5.  The main study parameters were: 
sintering temperatures of 800 ° C and 900 ° C and 

compacting pressure of 125 MPa, 250 MPa and 
375 MPa. In most cases, an increase in TS was 
observed with increasing compaction pressure 
and decreasing TS with increasing sintering 
temperature.

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Nowak e Ziolek (1999), o Brasil é o maior produtor de Nb2O5, com 
aproximadamente 60% da produção total. O Nb2O5 (ou nióbia) é um material cerâmico e frágil que 
têm sido estudado para aplicações em diversos campos tecnológicos. Souza et al. (2017) têm o 
aplicado em substratos de antenas de microfita, modificando-o pela tecnologia do pó. Basicamente, 
esse processo consiste na compactação e posterior aquecimento (sinterização) de pós cerâmicos. Kang 
(2005) propõe que as maiores pressões de compactação provocam maior aproximação do particulado, 
que é o efeito de densificação. Já as maiores temperaturas de sinterização provocam maior efeito de 
coalescimento (ou empescoçamento) (CALLISTER JR. e RETHWISCH, 2013). Ambos efeitos 

PALAVRAS-CHAVE:  Nb2O5, Sinterização, LRT, Porosidade. 

KEYWORDS:  Nb2O5, Sintering, TS, Porosity. 
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podem provocar diminuição da porosidade. Souza (2015) processou o Nb2O5 por sinterização e foi 
observado, entretanto, que praticamente apenas o aumento da pressão de compactação provocou 
diminuição da porosidade desse material, com valores médios variado entre cerca de 49,5 % (a 166 
MPa) e 55,2 % (a 55 MPa). 

De maneira geral, é observado que quanto maior a carga (seja de temperatura, seja de pressão), 
maior a união do particulado processado e, consequentemente, maior a dificuldade de separá-lo por 
forças externas. Logo, maior deverá ser seu Limite de Resistência à Tração (LRT). No trabalho de 
Souza (2015), isso foi observado para todos os valores médios estudados, que variaram entre cerca 
de 150 kPa (800 °C e 55 MPa) e cerca 1,9 MPa (1100 °C e 166 MPa). 

Existem outros trabalhos que sinterizaram materiais cerâmicos e o caracterizaram 
mecanicamente, embora sem a pretensão de aplicá-los em substratos de antenas de microfita. Por 
exemplo, o trabalho de Berutti (2004), caracterizou compostos a base de alumina onde os valores 
médios da resistência mecânica variaram de cerca de 100 MPa (sinterizados a 1100 °C) a cerca de 
6800 MPa (sinterizados a 1500 °C).  

Os substratos das antenas de microfita poderão estar sujeitos a solicitações mecânicas 
diversas, por exemplo, se aplicados na parte externa das asas dos aviões (NASCIMENTO, 2007). Por 
isso, é importante conhecer sua resistência mecânica e, especificamente, o seu LRT. 

O trabalho de Souza (2015), realizou um estudo parcial semelhante com o Nb2O5 sinterizado, 
onde os parâmetros de estudo foram: pressão de compactação: 55 MPa, 111 MPa e 166 MPa; tempo 
de sinterização: 4 h; temperatura de sinterização: 800 °C, 900 °C, 1000 °C e 1100 °C. Nesse contexto, 
afim de dar continuidade a caracterização mecânica do Nb2O5 com a perspectiva da referida 
aplicação, o objetivo geral do presente trabalho foi estudar o LRT do Nb2O5 nos seguintes parâmetros: 
temperatura de sinterização de 800 °C e 900 °C; pressão de compactação de 125 MPa, 250 MPa e 
375 MPa; tempo de sinterização de 6 h, granulometria D50 40µm.  

Para isso, os seus objetivos específicos foram: confeccionar uma matriz para compactação do 
pó de Nb2O5. Confeccionar corpos-de-prova através da compactação do pó de Nb2O5, nas pressões 
de 125 MPa, 250 MPa e 375 MPa. Sinterizar esses corpos nas temperaturas de 800 °C e 900 °C, 
durante 6 h. Medir a massa e a altura dos corpos, para calcular sua porosidade total, conforme 
(SOUZA, 2015). E, por fim, caracterizar indiretamente o LRT do material processado, através ensaio 
de compressão diametral (o Ensaio Brasileiro), conforme (DNIT 136, 2010). 

2 METODOLOGIA 

Primeiro, foi confeccionada uma matriz de compactação, de Aço AISI/SAE 4340, pelos 
processos de usinagem e têmpera, com resfriamento em óleo mineral (Figura 1 (d)). 
Figura 1: Etapas para confecção da matriz. 

(a) (b) (c) (d) 
Fonte: Elaboração própria. 
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As etapas para confecção da matriz foram: o corte de um tarugo do aço com 63,5 mm de 
diâmetro numa serra alternativa eletro-hidráulica (Figura 1 (a)); torneamento mecânico e furação em 
um torno mecânico convencional (Figura 1 (b)); têmpera em um forno tipo mufla (Figura 1 (c)). 

Os corpos-de-prova foram confeccionados por meio da compactação uniaxial do pó de Nb2O5, 
granulometria D50 40 µm, doado pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM).  

Respectivamente, para as pressões de compactação de 125 MPa, 250 MPa e 375 MP, foram 
medidas massas de 2,1 g, 2,3 g e 2,4 g, com uso de uma balança digital marca GEHAKA, modelo 
BK3000, com precisão de 0,01 g (Figura 2 (a)). As massas medidas foram postas na matriz e ocorreu 
a compactação uniaxial com uso de uma prensa hidráulica, marca RIBEIRO, modelo P15T (Figura 2 
(b)). As amostras compactadas apresentaram aspecto físico conforme a Figura 2 (c). 
Figura 2: Etapas para compactação das amostras. 

(a) (b) (c) 
Fonte: Elaboração própria. 

Após a compactação, as amostras foram sinterizadas nas temperaturas de 800 °C e 900 °C, no 
mesmo forno tipo mufla. Elas foram inseridas no forno ainda à temperatura ambiente e o tempo de 
sinterização foi de 6 h. O resfriamento se deu no próprio forno até a temperatura ambiente. Para cada 
conjunto de parâmetros (pressão e temperatura), foram confeccionadas 7 amostras.  

Os corpos de prova confeccionados tiveram suas alturas e massas medidas, respectivamente, 
com uso de um paquímetro universal marca Mitutoyo, com precisão de 0,05 mm (Figura 3 (a)), e de 
uma balança digital marca Shimadzu, modelo ux6200h, com precisão de 0,01 g (Figura (b)). 

Subsequentemente, foram realizados ensaios de compressão diametral (o Ensaio Brasileiro) 
nas amostras. Para isso, foi utilizada uma máquina de ensaio de compressão, marca EMIC, modelo 
SSH300, com capacidade de até 200 t (Figura 3 (c)). A velocidade do ensaio foi de 0,08mm/s, 
conforme indicações do trabalho de Souza (2015), e foi utilizada uma célula de carga com capacidade 
de 2 MN e resolução de leitura de 0,1 kN. 
Figura 3: Máquina de ensaio de compressão. 

(a) (b) (c) 
Fonte: Elaboração própria. 
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Os resultados de todos os experimentos foram compilados com uso planilha eletrônicas e 
serão discutidos na Seção 3. Para cada parâmetro de temperatura e tempo foram feitos cálculos das 
médias das 7 amostras. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Segundo os resultados representados na Figura 4, ocorreu uma diminuição da porosidade do 
material sinterizado com o aumento da pressão de compactação. Isso está de acordo as indicações da 
teoria presente na literatura. Já a temperatura de sinterização provocou pouca alteração na porosidade, 
isto é, pouco efeito de coalescimento do particulado. Logo, esse resultado fornece uma indicação de 
que o uso de temperaturas maiores (ou tempos maiores) pode ser mais eficaz para aumentar esse 
efeito. 
Figura 4: Valores médios da porosidade total calculada. 

Fonte: Elaboração própria. 

Em se tratando dos valores médios do LRT, que estão representados na Figura 5, foi observado 
um aumento do LRT com o aumento da pressão de compactação, para as amostras sinterizadas a 900 
°C. Isso também corrobora com a teoria existente na literatura, pelos motivos já explicados na 
introdução. 
Figura 5: Valores médios do LRC calculado indiretamente pelo ensaio de compressão diametral. 

Fonte: Elaboração própria. 
O mesmo efeito já não foi observado nas amostras sinterizadas a 800 °C. Só ocorreu aumento 

do LRT com o aumento da pressão de compactação de 250 MPa para 375 MPa. Entretanto, 
exatamente o inverso ocorreu no aumento de 125 MPa para 250 MPa, o que contraria a teoria existente 
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na literatura. É possível que as temperatura de sinterização de 800 °C e pressão de compactação de 
125 MPa não tenham sido suficiente para promoção do efeito de coalescimento, o que corrobora, 
inclusive, com a pouca variação da porosidade, conforme a Figura 4. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A observação das fraturas na direção do diâmetro dos corpos-de-prova são indicações da 
validação do uso do ensaio de compressão diametral para obtenção do LRT de maneira indireta, no 
caso do Nb2O5 sinterizado. Os valores observados de LRT já são maiores que os observados na 
pesquisa de Souza (2015), pelo que, no presente trabalho, foram utilizadas pressões de compactação 
maiores e tempos de sinterização maior. Entretanto, para aplicacação em substratos de antenas de 
microfita, esses valores ainda são modestos quando comparados com os resultados do trabalho de 
(BERUTTI, 2004). Ficam como sugestões para trabalhos futuros o processamento do Nb2O5 por 
sinterização em outros parâmetros de tempo, de temperatura, de pressão de compactação e de 
granulometria. 
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RESUMO 

O presente trabalho consiste 
no desenvolvimento experimental de um motor 
Stirling tipo gama. Uma análise matemática é 
feita através da teoria de Schmidt, que é um 
método baseado na compressão e expansão 
isotérmica de um gás ideal, implementada 
em programa computacional permitindo 
determinar a dependência entre os 

parâmetros construtivos e de funcionamento 
do motor. A parte experimental do 
trabalho é a montagem de um protótipo 
de motor Stirling, utilizando resistências 
elétricas como fonte de calor e um fluxo de 
água para o resfriamento do trocador de calor de 
compressão.  

ABSTRACT 

The current paper develops an 
experimental Stirling engine Gama type. It´s 
been Proceed a mathematical analysis based 
on the Stirling Theory, which is the method 
based upon the isothermical compression 
and expansion of an ideal gas, put to analysis 
by a computer software, determining the 
dependency between the engine’s 
construction and 

functioning parameters. The experimental 
part of the paper is assembling of a Stirling 
engine, , using electrical resistances as heat 
source, also a water jet at ambiance 
temperature to cool down the compression and 
heat exchanger.  

1    INTRODUÇÃO 

As energias alternativas têm se tornado uma nova tendência, sobretudo na geração de 

eletricidade, devido à necessidade de redução da emissão de poluentes. Os estudos, pesquisas e 

investimentos voltados para utilização de energias alternativas como eólica, de marés, de ondas 

oceânicas, energia solar, biomassa etc. vêm recebendo muita atenção na atualidade. 

PALAVRAS-CHAVE:  Motor de Stirling, Motor de ar quente, Ciclo de Stirling, Teorema de Schmidt.  

KEYWORDS:  Stirling Engine, Hot Air Engine, Stirling Cycle, Schmidt’s Theory
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A constante tentativa de diminuir a utilização de combustíveis fósseis e utilizar combustíveis 

alternativos reduzindo a emissão de poluentes motivou a retomada do interesse pelos motores 

Stirling, pois este tipo de motor necessita apenas de uma fonte de calor independentemente do tipo 

de combustível, podem alcançar alta eficiência e ser alimentados inclusive através da energia solar. 

Este interesse deu-se, também, pelo avanço de fatores como a tecnologia dos materiais, dos 

processos de fabricação e sistemas de selagem, fatores que inviabilizaram os motores Stirling 

levando-os ao desaparecimento comercial e desinteresse pela tecnologia no início do século XX 

(BARROS, 2005).   

Outra motivação importante na retomada dos motores Stirling é sua capacidade de converter 

energia térmica em mecânica sem explosão, como no caso do motor de combustão interna, levando 

a uma operação silenciosa e limpa, que são essenciais para aplicações especiais, tais como 

operações militares e usos médicos (TLILI, TIMOUMI, NASRALLAH, 2006). 

O motor Stirling representa uma alternativa para eletrificação de comunidades remotas e que 

não são amparadas pela rede elétrica convencional, pois podem operar alimentados através de 

qualquer fonte de calor. Ainda existem diversas limitações para o uso desse tipo de motor, porém se 

as restrições operacionais forem resolvidas, diferentes opções de projetos viáveis podem ser 

encontradas (SHENDAGE et al., 2010). 

Em relação à eficiência térmica, o motor Stirling pode superar a de outros sistemas como, 

por exemplo, os de ciclo de Rankine e pode revelar-se mais barato em comparação com outras 

unidades solares fotovoltaicas (SHENDAGE et al, 2010). 

O MOTOR STIRLING 

A tecnologia dos motores Stirling é antiga e foi desenvolvida pelo escocês Robert Stirling em 

1816, antes dos motores de combustão interna. Desde então, vários motores com base em sua 

invenção foram construídos em muitas formas e tamanhos (ÇINAR, 2004). 

Existem vários métodos para converter energia solar em energia mecânica, um desses métodos 

teoricamente associado com máxima eficiência é o motor Stirling ou motor de ar quente, pois 

necessita apenas de uma fonte de calor externa. Esses motores oferecem alta eficiência com baixa 

emissão de poluentes em comparação com os motores de combustão interna. Motores de ar quente 

são limpos, eficientes e funcionam silenciosamente com qualquer tipo de combustível. 

(TAVAKOLPOUR, ZOMORODIAN e GOLNESHAN, 2007) 

Em 1970 e 1980 várias pesquisas foram realizadas sobre utilização de motores Stirling em 

automóveis por empresas como General Motors e Ford. A principal desvantagem é a tendência que 

o motor Stirling tem de trabalhar com potência constante e isto não é ideal para automóveis. Mas

esta característica é perfeita para aplicações tais como bombeamento de água. Estudos sobre os

motores de alta temperatura foram amplamente relatados. Na maioria dos modelos, os motores

operam com temperaturas de aquecimento e resfriamento em torno de 923K e 338K

respectivamente.  O limite térmico de operação dos motores de alta temperatura depende do

material usado na sua construção. A eficiência desses motores é entre 30 e 40% numa faixa de

temperatura típica de 923-1073K e velocidade de operação entre 2000 a 4000 rpm.

(KONGTRAGOOL e WONGWISES  apud TAVAKOLPOUR, 2007).

O motor Stirling realiza dois processos isotérmicos e possui um mecanismo de recuperação 

de calor entre dois processos isocóricos, isto torna a eficiência deste ciclo maior que a de outros 

ciclos de motores convencionais. Assim, para uma conversão eficiente de energia térmica em 

potência mecânica é muito importante que os trocadores de calor quente e frio, bem como o 

regenerador trabalhem adequadamente. Com o regenerador trabalhando sem muitas perdas a 

quantidade de calor requerida pelo motor a cada ciclo se torna menor. Por isso, o desenvolvimento 
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dos trocadores de calor e do regenerador adequados para cada tipo de motor é indispensável. ( 

KAGAWA et al, 2007 apud Paula, 2007). 

O principio de funcionamento do Motor Stirling é completamente diferente dos motores de 

combustão interna comuns. Um motor Stirling sempre contém um gás pressurizado (ar, hélio ou 

hidrogênio) no seu interior, que é chamado de gás de trabalho. A Potência é gerada não pela queima 

explosiva de combustível no cilindro, mas pelo aquecimento e resfriamento do gás de trabalho pelo 

lado externo do cilindro. O espaço interno do cilindro é preenchido com gás de trabalho. Esse gás 

de trabalho é movimentado da parte fria para a parte quente do motor e vice-versa, através de 

pistões, no caso de motores Stirling Alfa, ou por um pistão de deslocamento (displacer), no caso dos 

motores Stirling do tipo deslocamento – Beta e Gama. Com isso, se obtém acréscimo ou decréscimo 

da temperatura do gás de trabalho. A mudança na temperatura do gás de trabalho causa uma 

subseqüente mudança na pressão do mesmo, que gera força para movimentar o pistão. A potência 

de saída do motor é entregue ao eixo. O principio de funcionamento do motor Stirling é baseado em 

um ciclo fechado, onde o gás de trabalho é mantido dentro dos cilindros e o calor é adicionado e 

removido do espaço de trabalho através de trocadores de calor.  

O ciclo ideal de Stirling consiste de dois processos isotérmicos e dois isocóricos como 

mostra a figura 1. O ciclo opera entre mínima e máxima temperaturas, Tc e Te. O limite de Te 

depende do material de construção do sistema. O regenerador é formado por uma malha metálica 

localizada entre os trocadores de calor quente e frio com finalidade de receber e ceder calor ao 

fluido de trabalho aumentando a eficiência do ciclo. 

Figura 1 - Representação do ciclo ideal de Stirling 

2 METODOLOGIA 

O dimensionamento deu-se a partir da seleção de um conjunto de peças padronizadas 

fabricadas para utilização em compressores de ar (pistão, biela, pino e cilindro) visando acelerar o 

processo de construção do motor. O pistão escolhido utiliza anéis de vedação de teflon e não 

requerem a utilização de óleo para funcionar com baixo nível de atrito. 

A partir das dimensões dos elementos padronizados foi possível o dimensionamento das 

demais peças do motor, introduzindo os parâmetros construtivos das mesmas no teorema de 

schmidt. As dimensões das peças a serem confeccionadas foram estimadas obedecendo-se a 

proporção geralmente verificada em outros motores existentes, ou seja, o cilindro deslocador 40 % a 

60 % maior que o cilindro de potência. Os valores estimados foram introduzidos no teorema 

observando-se a potência de saída desejada, aproximadamente 10 W. 

Os trocadores de calor quente e frio são localizados diretamente no cilindro do deslocador, o 

calor é fornecido em uma das extremidades e a outra é resfriada através do fluxo de água.  

A bancada de ensaios é formada pelo protótipo do motor Stirling tipo gama desenvolvido no 

laboratório, instalado para operar através do aquecimento promovido por resistências elétricas, um 
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fluxo de água à temperatura ambiente, um gerador elétrico acoplado ao eixo do motor e os 

instrumentos de medição das grandezas a serem medidas, figura 2. 

Figura 2 - Vista geral da bancada de testes do motor Stirling 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Observou-se um funcionamento estável utilizando tanto a queima de GLP, como também 

resistências elétricas como fonte de calor. Utilizando apenas uma resistência, o protótipo apresentou 

uma temperatura máxima menor, em comparação com o uso de duas resistências, e, 

consequentemente, menor rotação e menor potência de saída. O acoplamento de duas resistências 

de 250 W de potência, proporcionou menor tempo para o início de funcionamento do motor 

(aproximadamente 4 minutos), menor tempo de aquecimento, temperatura máxima maior, rotação e 

potência mais elevadas. 

Pôde-se confirmar a hipótese de funcionamento silencioso, uma vez que não há explosão e 

os ruídos detectados são produzidos apenas por folgas nos mecanismos, o que pode ser corrigido 

através de um melhor ajuste entre as peças. Confirmou-se também o funcionamento estável e 

construção relativamente simples. 

A potência máxima desenvolvida foi 2,2 W a 183 rpm e temperatura de 600 °C, esta 

potência é coerente, em comparação com os dados experimentais adquiridos nos testes de outros 

motores do mesmo porte. Esta comparação mostra a necessidade de se trabalhar com temperaturas e 

pressões mais elevadas para que sejam adquiridas potências maiores, pois motores produzidos com 

as mesmas dimensões produzem potências muito mais elevadas com o aumento da pressão de 

trabalho e da temperatura do aquecedor. Outro fator importante observado nos motores de maior 

potência é a utilização de fluidos de trabalho diferentes.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fato de ser um motor de combustão interna e possibilitarem a utilização de grande 

variedade de tipos de combustíveis torna os motores Stirling muito atrativo na atualidade. Esta 

tecnologia é bastante atrativa para geração de potência, sobretudo em aplicações isoladas da rede 

elétrica. Em locais onde se tem geração de resíduos que podem ser aproveitados para a queima, 

como por exemplo, resíduos de madeira, o uso de motores Stirling é bastante interessante. 
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Embora diversas modificações possam ser feitas para melhorar o rendimento e, 

conseqüentemente a potência de saída, o protótipo incentiva o desenvolvimento de outras unidades 

de maior eficiência e potência e que possam ser alimentados através da outras fontes de calor, 

inclusive energia solar, promovendo uma diminuição da utilização dos combustíveis fósseis e 

aumento do uso de fontes de energia renováveis. 
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RESUMO 

Esse trabalho propõe uma análise da queda de 
pressão proveniente do uso do método 
cascata. Esse estudo será feito através da 
comparação entre diversos circuitos 
construídos pelo método supracitado com 

ABSTRACT 

This work proposes an analysis of the drop 
in pressure coming from the use of the 
cascade method. This study was done by 
comparing different circuits constructed by 
this method 

KEYWORDS: Cascade method, pressure drop, pneumatic. 

números de grupos de alimentação diferentes, 
bem como de comparação com o método 
intuitivo. Espera-se que quanto maior o 
número de grupos de alimentação, maior a 
queda de pressão.

PALAVRAS-CHAVE: Método cascata, queda de pressão, pneumática. 

with different numbers of power groups, as 
well as by comparison with the intuitive 
method. It is expected that the greater number 
of feed groups, the greater the drop in 
pressure.
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1 INTRODUÇÃO 

Os comandos pneumáticos tem ganhado grande espaço dentro da automação industrial. 
Prudente (2013) afirma que a pneumática, em sua associação com os comandos eletrônicos, é uma 
das tecnologias mais utilizadas na atualidade – dentre as categorias de automatismos. Pode-se resumir 
as vantagens dos sistemas pneumáticos, levando em consideração a rapidez de seus movimentos, a 
facilidade de implantação do ar comprimido, o seu baixo custo, entre outros (LELUDAK, 2010).  

Para a construção de um sistema pneumático, faz-se necessário a confecção de um circuito 
pneumático. Esse circuito deve conter todos os elementos (atuadores, válvulas, etc.) que realizarão a 
atividade automática requerida pelo projetista. É possível encontrar na literatura especializada alguns 
métodos de elaboração de circuitos pneumáticos, dentre eles o método intuitivo e o método cascata 
(PRUDENTE, 2013; FIALHO, 2001). Esses métodos, embora apresentem grandes vantagens, 
possuem algumas limitações ou características negativas. Uma limitação do método cascata, por 
exemplo, é sua inviabilidade em sistemas com alto grau de complexidade, devido ao cabeamento 
(PRUDENTE, 2011). O grande número de conexões e tubulações gera uma queda de pressão nas 
linhas que pilotam as válvulas direcionais (DE NEGRI, 2004).  

Considerando a importância da circuitação pneumática à investida em mecanismos 
automáticos, este trabalho pretende analisar a queda de pressão em circuitos construídos pelo método 
cascata. Essa análise consistirá na comparação com o método intuitivo, bem como a verificação entre 
os circuitos construídos pelo método cascata com parâmetros diferentes. 

2 METODOLOGIA 

Para a análise da queda de pressão foram utilizados os equipamentos expostos na Tabela 1. 
Os itens que apresentam uma faixa variável no quesito “Quantidade” representam o uso variado de 
tal item de acordo com o método de circuitação utilizado. 

Tabela 1 - Equipamentos pneumáticos utilizados. 
Nº Item Qnt. 
01 Lubrifil 1 
02 Válvulas 5/2, duplo piloto 2 a 6 
03 Válvulas 3/2 vias, botão pulsador 1 
04 Válvulas 3/2 vias, rolete simples 3 
05 Conexões em “T” Acima de 5 
06 Manômetro 4 
07 Atuadores dupla ação 2 
08 Elemento “E” 2 
09 Elemento “OU” 3 
10 Válvulas de controle de fluxo 4 

Análise comparativa foi realizada de duas formas: (1) Comparação entre um circuito 
construído pelo método intuitivo e cascata; e (2) comparação entre circuitos elaborados apenas pelo 
método cascata, mas com diferentes grupos de alimentação (dois, três e quatro grupos, 
respectivamente). Em todos os casos, o circuito consistia no acionamento de dois atuadores 
pneumáticos que obedeciam a sequência direta A+ B+ A- B-. 

Dentre as diversas possibilidades de locais a se analisar as pressões dentro do circuito, foram 
escolhidas as vias de pilotagem das válvulas 5/2 (A0 e B0), que manipulam os atuadores. Entende-se 
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que esses locais seriam os mais diretamente afetados caso houvesse uma queda de pressão no sistema, 
tendo em vista que interromperia a manobra das válvulas principais. Portanto, foram adicionados 
manômetros nas vias de sinal piloto das válvulas 5/2 vias.  

A pressão regulada no Lubrifil foi igual a 2 bar. Qualquer pressão a ser indicada nos 
manômetros abaixo desse valor seria devido à queda de pressão desenvolvida na respectiva linha. 

A Figura 1 mostra um esquema da montagem de um circuito elaborado pelo método cascata, 
utilizando três grupos de alimentação, construído aos fins necessários a este trabalho. 

Figura 1 - Circuito pneumático utilizando três grupos de alimentação. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Constatou-se que o circuito elaborado pelo método intuitivo praticamente não desenvolveu 
nenhuma queda de pressão. Isso aconteceu, provavelmente, devido às poucas interrupções que o fluxo 
de ar sofre até chegar nas vias de pilotagem das válvulas, associando também a isso o seu curto 
percurso. Já no circuito confeccionado pelo método cascata (utilizando dois grupos de alimentação) 
percebeu-se que houve uma redução da pressão. O valor médio verificado foi de 1.85 bar. Como o ar 
percorre mais equipamentos antes de chegar nas vias de pilotagem, é possível que essa tenha sido a 
causa do decréscimo da pressão. Percebe-se, então, que, para um mesmo circuito, o método cascata 
apresenta uma queda de pressão que não pode ser verificado no método intuitivo. 

A Tabela 2 a seguir mostra os valores das pressões que foram registradas nos diferentes 
circuitos montados pelo método cascata. 

Analisando os valores da Tabela 2 observa-se que, com o aumento do número dos grupos de 
alimentação, é possível observar uma leve variação na pressão. A ordem da variação máxima gira em 
torno de 25%, o que é considerável, tendo em vista que os circuitos analisados possuíam uma 
sequência simples.  
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Nos três tipos de circuitos estudados, verifica-se que a quantidade de equipamentos presente 
nas linhas que pilotam as válvulas são praticamente os mesmos. Esse pode ser um dos fatores pelos 
quais as variações não se tornaram ainda mais evidente entre eles. Apesar disso, constatou-se que, 
nas ocasiões em que havia mudança de grupo ocorrendo simultaneamente ao movimento das válvulas 
principais, a pressão assumia valores menores. 

Tabela 2 - Pressões registradas durante a operação dos diferentes circuitos. 

Tipos de Circuitos Válvula Posição Pressão (bar) 

2 Grupos 
A0 Avanço 2.0 

Recuo 1.75 

B0 Avanço 2.0 
Recuo 1.75 

3 Grupos 
A0 Avanço 1.75 

Recuo 1.50 

B0 Avanço 1.50 
Recuo 1.75 

4 Grupos 
A0 Avanço 1.75 

Recuo 1.50 

B0 Avanço 1.50 
Recuo 1.50 

A Figura 2 mostra um exemplo da montagem de um circuito em bancada. 

Figura 2 - Circuito pneumático com 3 grupos. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados apresentados foi possível constatar que o método cascata 
apresenta um inconveniente de queda de pressão nas linhas de pilotagem das válvulas, comparando-
se ao método intuitivo. Foi possível observar também que, embora não apresente uma variação de 
pressão tão evidente entre circuitos cascata com grupos de alimentação diferentes, a pressão sofre 
influência da quantidade de equipamentos ligados a uma mesma linha e aos momentos em que há 
mudança de grupo. 

Sugere-se a análise de situações mais complexas, envolvendo um maior número de atuadores 
e/ou repetições de movimentos, a fim de se obter um exame mais extensivo sobre o comportamento 
da pressão em circuitos pneumáticos. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA COM MOVIMENTAÇÃO 
PLANAR PARA ESTUDOS DE CONCEITOS RELACIONADOS A 

SISTEMAS CAD E CNC 

FARIAS, A. G.1; MORAIS, L. J. S. S.1; REBOUCAS, I. G.1 e SILVA JUNIOR, A. G. S. 1 
1 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Com o objetivo de ajudar os alunos na 

compreensão dos conceitos básicos relacionados 

aos sistemas CAD e CNC foi desenvolvida uma 

plataforma de deslocamento planar operada por 

uma aplicação Android. Desta forma, foi 

construído um protótipo mecânico de uma 

máquina CNC e uma aplicação que envia 

comandos para a plataforma, movimentando-a, 

de acordo com a operação da aplicação. 

Indicações como zero peça, zero máquina, 

sistemas de coordenadas absolutas e 

incrementais são facilmente apresentadas na 

prática, facilitando o aprendizado destes 

conceitos. 

ABSTRACT 

In order to help students in understanding the 

basic concepts related to CAD and CNC systems, 

a planar shift platform operated by an Android 

application was developed. In this way, a 

mechanical prototype of a CNC machine was 

built and an application that sends commands to 

the platform, moving it, according to the 

operation of the application. Indications such as 

zero piece, zero machine, absolute and 

incremental coordinate systems are easily 

presented in practice, facilitating the learning of 

these concepts. 

1 INTRODUÇÃO 

Dentre vários aparatos e soluções para o aumento dos recursos produtivos que o mundo 

moderno requer, o CNC (Comando Numérico Computadorizado) se constitui como uma ferramenta 

que veio para revolucionar o sistema de trabalho com peças complexas, as quais são imensamente 

requisitadas na indústria metalomecânica.  

PALAVRAS-CHAVE:  CAD, CNC, Android. 

KEYWORDS:  CAD, CNC, Android. 
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De acordo com Figueiredo et al (2014), as máquinas CNCs atuam mediante instruções 

computadorizadas executando, dentre outros procedimentos, cortes, fresamento e usinagem, 

operando tais ações a partir do trabalho realizado por um software ou outra lógica computacional, 

sobre eixos de coordenadas cartesianas. Assim, as máquinas CNC são capazes de lidar com processos 

que demandam complexidade, grandes velocidades e quantidades de produção, além de dimensões 

rigidamente controladas, o que ocasiona a diminuição de problemas de não conformidade dos 

parâmetros milimétricos estabelecidos para os componentes fabricados.   

Sendo assim, a manufatura de uma máquina CNC é um produto elaborado por um conjunto 

de ferramentas automatizadas capazes de darem forma ao material trabalhado. Existem, portanto, 

várias formas de se fabricar peças em um CNC, seja por eletro erosão, furadeira, oxicorte, fresamento, 

jato d’água entre outros (QUEIROZ, 2007). 

Com o objetivo de ajudar os alunos na compreensão dos conceitos básicos relacionados aos 

sistemas CAD e CNC foi desenvolvida uma plataforma com movimentação planar, ou fresa vertical, 

operada por uma aplicação Android. De acordo com Lyra (p.3, 2010) “uma fresadora é basicamente 

formada por um motor de alta velocidade, um mandril e uma ferramenta de corte encaixada no 

mandril”, como se observa na figura 1. Desta forma, conceitos como zero peça, zero máquina, 

sistemas de coordenadas absolutas e incrementais, entre outros, são facilmente apresentadas na 

prática, facilitando o aprendizado dos alunos. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: na seção 2 é apresentado todo o processo de 

construção da plataforma e da aplicação. Em seguida, na seção 3, são mostrados os resultados 

alcançados e algumas análises dos mesmos. Por fim, são dadas as últimas considerações e 

apresentadas as referências utilizadas nas seções 4 e 5, respectivamente. 

Figura 1 - Representação de uma fresadora vertical, com o eixo z 

parcialmente montado. Fonte: QUEIROZ,2007, p.9 
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2 METODOLOGIA 

No desenvolvimento da parte mecânica foi necessário estudar os sistemas CAD e CNC e os 

processos de usinagens mais utilizadas. Para a eletrônica, foi realizado estudos de programação de 

microcontroladores utilizando a plataforma Arduino e o shield para o controle do motor de passo. Por 

fim, no desenvolvimento da aplicação foram utilizadas a programação para Android, para 

desenvolvimento da aplicação, e o software GRBL, que interpreta os códigos G-Code enviado para o 

microcontrolador. 

Mediante a definição do modelo didático do protótipo de CNC pretendido, foi utilizado um 

software CAD para o desenvolvimento do desenho técnico e do modelo 3D.  A partir desse modelo, 

foi construído a base da plataforma em madeira MDF. Além disso, para os eixos X (horizontal), Y 

(vertical), Z (frente/traz) e suas respectivas dinâmicas de movimentação, foram utilizadas barras 

“rosqueadas” de 3/16 polegadas e pares de trilhos de gaveta. 

Como o intuito do projeto é apresentar os conceitos básicos optamos por utilizar uma caneta 

ao invés de utilizar uma mini retifica, sendo esta a ferramenta da plataforma, que pode ser utilizada, 

por exemplo, no projeto de placas de circuito impresso pelo método de corrosão. 

De forma simultânea, realizou-se um levantamento dos componentes elétricos que fariam a 

comunicação com o Android e a movimentação dos motores. Foram utilizados um Arduino Uno, um 

shield CNC, três drives A4988 e três motores de passo NEMA 11. A comunicação com a aplicação 

é feita pela própria porta Serial do Arduino e para que seja possível ao microcontrolador interpretar 

os comandos numéricos foi gravado o software GRBL no mesmo. O protótipo desenvolvido pode ser 

visto na figura 2. 

Figura 2 - Protótipo final desenvolvido no projeto. Fonte: Autoria própria. 
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Por fim, também foi desenvolvida a aplicação Android (figura 3) que faz o controle da 

plataforma e que pode ser utilizado pelo aluno no momento da prática. A aplicação permite enviar 

comandos numéricos, movimentando a ferramenta para pontos pré-definidos (zero peça, zero 

maquina, etc), desenvolver a trajetória em sistemas de coordenadas absoluta ou incremental, além de 

geometrias básicas como círculos, curvas e retas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

O projeto alcançou o principal objetivo de desenvolver uma plataforma que se movimenta em 

dois eixos, sendo o terceiro apenas para deslocamento da ferramenta, sendo controlada por um 

computador pessoal ou por um dispositivo Android. Para isso, foi necessário estudar conceitos 

matemáticos básicos como os de equações paramétricas, equação da reta ou do círculo. Além disso, 

foi empregado conceitos importantes da mecânica como processos de fabricação e desenho técnico. 

A integração com o Android está sendo modificada de forma que não seja necessário nenhum 

programa intermediário que interprete os dados, de forma a facilitar a utilização. 

Alguns pontos precisam ser revisados e melhorados para versões posteriores, por exemplo: 

melhorar a comunicação do dispositivo Android com a plataforma, inserindo outras formas de 

transferência de dados, como o Bluethoot; deixar a aplicação mais intuitiva, de modo a facilitar sua 

utilização; e redimensionar o protótipo mecânico para que diminua os custos de produção e seja de 

fácil desenvolvimento. 

Figura 3 - Telas da aplicação Android que controla o sistema. 

Fonte: Autoria própria. 
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Além disso, é importante frisar que todo o projeto foi desenvolvido com poucos recursos, e, 

por isso, não foi possível desenvolver algo mais robusto e com maior precisão. Porém, esse fator 

acabou ajudando para que fosse criado um protótipo funcional e de baixo custo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi a construção de uma plataforma de deslocamento planar, para 

fomentar uma interação à introdução de conceitos básicos de dois conteúdos abordados em aulas 

teóricas: sistemas CAD e CNC. 

Desse modo, a integração dos estudos entre CAD e CNC possibilitou a criação de um 

protótipo mecânico para estudo de conceitos relacionados a esses sistemas, afim de facilitar o 

entendimento de conceitos mais complexos a partir dos básicos, como: criação de curvas, 

transformações geométricas, interpolação e equações paramétricas.  

Dado que a ideia do projeto é auxiliar no aprendizado prático do aluno, o projeto obteve 

resultados satisfatórios, visto que pode ser utilizado para o projeto de placas de circuito impresso pelo 

método de corrosão utilizando a caneta como ferramenta da aplicação. Além disso, pretende-se, em 

trabalhos futuros, desenvolver protótipos com tamanho menor, de forma a facilitar e baratear a 

produção e obter um protótipo por aluno. Por fim, também pretende-se atualizar a aplicação Android 

de modo que seja adicionado conceitos mais complexos dos sistemas CAD. 
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA CAVITAÇÃO HIDRODINÂMICA COMO 
PROCESSO ALTERNATIVO PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL  

RESUMO 

Neste projeto é utilizada uma miniusina para 
estudar a viabilidade de um método alternativo 
na produção de Biodiesel, substituindo a 
agitação mecânica pela cavitação hidrodinâmica 
como modo de promover a otimização de 
conversão do biocombustível. A produção se 
dará nas  

configurações normais da máquina e em seguida 
será proposto um arranjo com uma placa de 
orifício que provocará a cavitação. Os 
resultados dos modos de produção serão 
comparados segundo aspectos como consumo 
de energia e o tempo. 

PALAVRAS-CHAVE:  Biodiesel, miniusina, alternativo, cavitação, placa de orifício. 

ABSTRACT 
In this project a miniusina is used to study the 
viability of an alternative method in the 
production of Biodiesel, replacing the 
mechanical agitation by the hydrodynamic 
cavitation as a way to promote the conversion 
optimization of the biofuel. Production will take  

place in the normal machine configurations and 
then an arrangement with an orifice plate will be 
proposed which will cause cavitation. The 
results of the modes of production will be 
compared according to aspects such as energy 
consumption and time. 

KEYWORDS: Biodiesel, mini plant, alternative, cavitation, orifice plate. 

1 INTRODUÇÃO 

Há muitos anos se tem procurado formas alternativas de produção de combustível, tendo em 
vista que este é utilizado em larga escala no meio em que vivemos, com isso vários métodos foram 
surgindo como o etanol e o hidrogênio, na esperança de escapar da dependência do petróleo. 
Algumas ideias nos trazem esperança, mas muitas vezes não são viáveis ou devidamente projetadas.  

Neste projeto é utilizada uma mini usina para estudar a possibilidade e viabilidade de um 
método alternativo na produção de biodiesel a partir de óleo de soja, substituindo a agitação 
mecânica pela cavitação hidrodinâmica como modo de promover a mistura dos reagentes. A 
produção se dará, primeiramente, na configuração padrão ajustada à capacidade operacional da 
máquina comandada por um CLP, em seguida será proposto um arranjo de flanges junto com uma 
placa de orifício que provocara a cavitação. Os experimentos serão feitos com óleo de soja que seria 
a base, o metanol e hidróxido de sódio sendo o catalisador da reação, em proporções de acordo com 
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a configuração padrão utilizada. Os resultados obtidos serão analisados com base em parâmetros 
como o consumo de energia, o tempo de reação e a eficiência de conversão de óleo de soja em 
biodiesel no sentido de se avaliar a viabilidade técnica e econômica do processo proposto.  

2 METODOLOGIA 

Para a produção de biodiesel nas condições normais de funcionamento da máquina, foi 
necessário realizar serviços de manutenção como desmontagem da tubulação, das bombas e dos 
equipamentos em geral, limpeza de tubos, conexões, flanges, válvulas, bombas e tanques, bem 
como sua remontagem quando finalizadas essas etapas, tendo em vista a inatividade desta máquina 
por um período considerável de tempo.

  Figura 1: Planta da Miniusina 

        Fonte: Planta de Transesterificação do Biodiesel, De Lorenzo do Brasil ® (2016) 
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A Miniusina funciona agregada a um CLP como forma de semiautomatizar o processo, 
recebendo e enviando informações como: temperatura de aquecimento dos fluidos pelas resistências 
dentro dos limites requeridos a partir de sensores localizados nos tanques de recebimento, reação e 
de lavagem, controlando a abertura e fechamento de válvulas de controle de fluxo acionadas por 
solenoides, além de orientação aos operadores do andamento das etapas e ordenação de ações 
manuais que permitam a passagem de fluidos através das válvulas manuais, drenando o excedente 
no tanque de lavagem e controlando etapas  do processo..  

Feito isso, os experimentos da produção de biodiesel serão realizados em bateladas com 
proporções finitas e recarregáveis, diferentemente de processos contínuos e para isso são utilizadas 
as proporções da Reação de Transesterificação (Triglicerídeo + 3Álcool → Glicerina +3Ésteres 
metílicos [Biodiesel]) empregando o Óleo de soja como o ácido graxo, o Metanol como o álcool e o 
Hidróxido de sódio como o catalisador, obtendo-se uma mistura dos ésteres metílicos (Biodiesel) e 
glicerina. O metanol e o hidróxido de sódio serão misturados no Tanque Misturador por um 
compressor, enquanto o óleo se encontra no Tanque de Recebimento. Após o comando do CLP, o 
operador deverá abrir as válvulas manuais destes dois tanques e permitir a passagem de seus fluidos 
para o Tanque de Reação, onde um agitador irá proporcionar a reação de transesterificação, que 
ocorrerá durante o tempo determinado no CLP. O resultado desta reação é uma mistura de ésteres 
metílicos (Biodiesel) e Glicerina contendo frações de metanol e água e essa mistura irá para o 
Tanque de Decantação, onde a fase de glicerina, metanol e água vai decantar por um tempo 
determinado no fundo do tanque, onde será drenada manualmente. O Biodiesel, então, se direciona 
para o Tanque de Lavagem, local onde alguns traços de metanol e glicerina irão se misturar com a 
água, e esta depois de drenada, deixará apenas o Biodiesel limpo no tanque que se direciona para o 
seu recipiente.  

Dessa forma, ocorre a produção de Biodiesel nas condições normais da máquina, utilizando 
o agitador para misturar os reagentes no Tanque de Reação. Mas para produzir o Biodiesel
utilizando a cavitação como meio de viabilizar a reação de transesterificação, é necessário
proporcionar um arranjo diferente na tubulação reta horizontal à jusante do recalque da Bomba 1 e
da válvula solenoide (V1). Esse arranjo, no lugar de ter um tubo contínuo deverá constituir dois
tubos com extremidades rosqueadas externamente, separados por um par de flanges com
extremidades rosqueadas e sextavadas e, entre o par de flanges, se encontrará a Placa de Orifício
previamente dimensionada. A Placa de Orifício é um instrumento utilizado para medir vazão pelo
diferencial de pressão, visto que a pressão do fluido diminui depois que atravessa a placa, e, com
essa baixa pressão é criada as condições para a formação da Cavitação, fenômeno que ocorre
quando a pressão absoluta se iguala ou cai abaixo da pressão de vapor do líquido à temperatura de
escoamento, formando as bolhas no interior das quais o líquido se vaporiza. Em seguida, conduzidas
pela corrente líquida e com grande velocidade, as bolhas atingem regiões de elevadas pressões, o
que provoca a condensação das bolhas de vapor e o retorno ao estado líquido. Portanto, quando a
pressão da corrente se torna maior do que a pressão interna da bolha, as dimensões da mesma se
reduzem bruscamente, ocorrendo o seu colapso e provocando um deslocamento do líquido
circulante para o seu interior.

De acordo com GOGATE et al. (2006), após a ocorrência da cavitação haverá o aumento 
subsequente e colapso das cavidades (bolhas de vapor), resultando em uma variação de energia 
muito alta, da ordem de 1 a 1018 kW/m³. A cavitação pode ocorrer gerando condições de 
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temperaturas e pressões muito altas no colapso das bolhas, mantendo as condições ambientes dentro 
do reator. Assim, reações químicas que necessitam de agitação intensa podem ser efetivamente 
executadas usando cavitação em condições ambientes.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente foi feita a proporção de 10 litros de óleo de soja, 20% desse volume de Metanol 
e 1% do volume do óleo de hidróxido de sódio antes da mini usina ser acionada, abastecemos o 
tanque de recebimento com óleo e o Tanque Misturador com a mistura de Metanol e Hidróxido de 
sódio.   

Figura 2: Óleo de soja Figura 3: Metanol         Figura 4: Hidróxido de Sódio 

Fonte: Autoral (2016) Fonte: Autoral (2016)   Fonte: Autoral (2016) 
O próximo passo foi ligar o CLP que controla a usina, o qual solicita a temperatura de 

aquecimento do óleo, a ser atingida através da resistência R1 localizada no tanque de recebimento; 
após isso configurou-se o tempo que o borbulhador estará ligado no tanque misturador para que o 
Metanol reaja com o catalisador, estimando-se um tempo de 10 min.   

Após o tempo determinado, as válvulas manuais VM1 e VM2 são abertas para que o óleo 
seja drenado para o tanque de reação junto com a mistura de metanol e hidróxido de sódio, 
atingindo-se uma temperatura de 60°C, próximo ao ponto de ebulição do metanol, através da 
resistência R2 situada neste tanque. Neste momento, as Bombas d’água e a Bomba 1 são acionadas, 
com a Bomba d’água fazendo circular a água do Radiador para o resfriamento do Tanque de 
Reação, e a Bomba 1 bombeando o fluido do Tanque de Reação como uma maneira de recircular o 
mesmo; na parte superior do tanque de reação tem-se um agitador mecânico acionado também pelo 
CLP. Essa fase é configurada para um tempo de 100 min, após o qual, a mistura segue para o 
Tanque de Decantação e após passar em média 1 ou 2 horas separa-se o Biodiesel da glicerina por 
meio da VM3 para o reservatório de glicerina, e então o Biodiesel é direcionado pela abertura da 
VM4 para o Tanque de Lavagem onde a VM8 permite a passagem do reservatório de água ao 
tanque onde se encontra o óleo. Esse biodiesel será limpo com 2 litros de água, além de que no 
Tanque de Lavagem estão posicionados o Agitador 2 e a Bomba 2 que serão fundamentais nessa 
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lavagem, a válvula de controle de fluxo operada por solenoide V3 é aberta para que o fluido possa 
circular por um tempo determinado.  

Após o término do tempo de lavagem o Agitador 2 é desligado e a Bomba 2 retorna o fluido 
para o Tanque de Lavagem e ambos são desligados e se inicia o processo de decantação da água de 
lavagem. Passada as 2 horas de decantação haverá a drenagem da água suja por meio da abertura da 
VM6, depois pela abertura da válvula de controle de fluxo operada por solenoide V4 escoa-se o 
biodiesel pronto.  

Como foi utilizada uma experiência quantitativa e não qualitativa, não foram analisados os 
parâmetros que condizem com a qualidade do produto. No método que será utilizada a cavitação, 
haverá mudanças na estrutura da Miniusina, como a retirada da válvula de controle de fluxo operada 
por solenoide V1, para liberação do fluxo no recalque da bomba 1, e modificações no programa do 
CLP que na segunda fase, não acionará o agitador. Espera-se com o processo de cavitação 
hidrodinâmica que os resultados obtidos sobreponham o método que utiliza a agitação mecânica nos 
parâmetros de consumo de energia, tempo de reação e eficiência de conversão de óleo de soja em 
biodiesel.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito principal deste projeto é a análise preliminar da possibilidade de aumento da 

produção de biodiesel a partir de óleo de soja utilizando uma miniusina de biodiesel didática através 
da cavitação hidrodinâmica em comparação com o processo que utiliza a agitação mecânica, 
realizando-se assim,  duas diferentes formas de mistura, discutindo-se a viabilidade técnica e 
econômica no que refere-se a melhor forma de obtenção do biocombustível entre o método 
tradicional de produção de biodiesel, feito por meio de agitação mecânica objetivando a mistura 
adequada entre os reagentes, e uma forma alternativa, a qual realizará a mistura aproveitando o 
fluxo da mistura bombeada diretamente para o tanque de mistura e promovendo intencionalmente 
uma condição de cavitação hidrodinâmica neste escoamento.   
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UM ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE SINTERIZAÇÃO E DA 

PRESSÃO DE COMPACTAÇÃO SOBRE O LRC DO Nb2O5 PARA 

APLICAÇÃO EM ANTENAS 

DUARTE, V. G. de S.1; SOUZA, D. de2 
1,2 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: (Engenharias). 

RESUMO 

O Brasil detém 98 % do nióbio do planeta e 
exporta 89 % da sua produção. Com o objetivo 
de fornecer aplicações para esse material em 
território nacional, o presente trabalho estudou a 
influência do tempo de sinterização e da pressão 
de compactação do Nb2O5 sobre o seu Limite de 

Resistência à Compressão (LRC). Dentre os 
principais resultados, foi observado um aumento 
do LRC com o aumento da pressão de 
compactação e/ou com o aumento do tempo de 
sinterização.

ABSTRACT 

Brazil has 98% of the planet's niobium and 
exports 89% of its production. In order to 
provide applications for this material in national 
territory, the present work studied the influence 
of sintering time and compaction pressure of the 
Nb2O5 on Compression Resistance Limit 

(CRL). Among the results, an increase in CRL 
was observed with increasing compaction 
pressure and/or increased sintering time.  

1 INTRODUÇÃO 

O Nb2O5 é um óxido de aparência branca, que é estável, é insolúvel em água e é inerte 
(AZEVEDO, 2010). No presente trabalho, os corpos de prova foram confeccionados por meio da 
compactação uniaxial desse pó, com granulometria D50 40 µm. O pó foi fornecido gratuitamente 
pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM).  

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (2015), o Brasil possui 98% do 
nióbio do planeta e exporta 89% de sua produção. Por isso, recentemente, algumas pesquisas têm 
buscado aplicações para esse material no território nacional. Um exemplo é a aplicação do Nb2O5 

PALAVRAS-CHAVE:  Nb2O5, Sinterização, LRC, Porosidade. 

KEYWORDS:  Nb2O5, Sintering, CRL, Porosity. 
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(ou niobia) sinterizado(a) em substratos de antenas de microfita (SOUZA et al., 2017). Esses 
substratos poderão suportar cargas mecânicas, segundo Nascimento (2007), e, como se trata de uma 
cerâmica frágil, é importante o conhecimento do seu Limite de Resistência à Compressão (LRC). 

O objetivo geral do presente trabalho é estudar a influência do tempo de sinterização para 
diversas pressões de compactação na propriedade LRC do Nb2O5 sinterizado.  

a) Confeccionar corpos de prova, através da compactação axial do pó de Nb2O5, granulometria D50 40
µm, nas pressões de 125 MPa, 250 MPa e 375 MPa;

b) Sinterizar esses corpos de prova na temperatura de 900 °C, nos tempos de 8 h, 10 h e 12 h;
c) Calcular a porosidade total das amostras através da medição de sua massa e da medição das suas

dimensões;
d) Realizar os ensaios de compressão axial nas amostras confeccionadas, afim de obter o LRC em cada

parâmetro de estudo;
e) Compilar os dados das caracterizações feitas e obter a média delas para os diferentes parâmetros

estudados.

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, foram medidas massas do pó com 2,1 g, 2,3 g e 2,4 g para cada pressão de 
compactação. Para isso, foi utilizada um balança digital marca GEHAKA, modelo BK3000, com 
precisão de 0,01 g, conforme a Figura 1 (a). Subsequentemente, o pó foi compactado uniaxialmente 
com tempos de relaxação de 10 s para cada 62,5 MP, onde foi utilizada uma matriz de Aço 
AISI/SAE 4340 temperada (Figura 1 (b)) e uma prensa hidráulica de acionamento manual marca 
RIBEIRO-P15T, com capacidade de até 15 toneladas (Figura 1 (c)). As amostras compactadas 
tiveram 10 mm de diâmetro. 

Figura 1: Metodologia: Prensa hidráulica (a), forno mufla (b); corpos de prova (c) e máquina de ensaio de 
compressão (d). 

(a) (b) (c) 
Fonte: elaboração própria. 

Após a compactação, as amostras foram sinterizados na temperatura de 900 °C, em um 
forno tipo mufla, marca Jung, cuja temperatura máxima é de 1000 °C (Figura 2). 
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Figura 2: Forno utilizado na sinterização. 

Fonte: elaboração própria. 
As amostras foram inseridas no forno ainda à temperatura ambiente e os tempos de 

sinterização foram de 8 h, 10 h e 12 h. O resfriamento se deu no próprio forno até a temperatura 
ambiente. Para cada conjunto de parâmetros (pressão e tempo), foram confeccionadas 7 amostras.  

Os corpos-de-prova confeccionados tiveram suas alturas e massas medidas com uso de um 
paquímetro universal marca Mitutoyo, com precisão de 0,05 mm, e de uma balança digital marca 
Shimadzu, modelo ux6200h, com precisão de 0,01 g, respectivamente. 

Subsequentemente, foram realizados ensaios de compressão axial das amostras numa 
máquina de ensaio de compressão, marca EMIC, modelo SSH300, capacidade de até 200 t, 
conforme a Figura 3. Para o ensaio, foi utilizada uma célula de carga com capacidade 100kN e foi 
utilizada uma velocidade de ensaio de 0,41 N/s. 

Figura 3: Máquina de ensaio de compressão. 

Fonte: elaboração própria. 

No presente trabalho, a porosidade total foi calculada pela Equação 1 (SOUZA, 2015): 

𝜑 = 1 −   
𝑚𝑎/𝑁𝑏2𝑂5

𝜋.𝑅2.𝐿
(1) 

onde: 𝑚𝑎 = massa medida da amostra, em quilogramas (Kg); 
𝑁𝑏2𝑂5

 = massa específica da Niobia,
em quilogramas por metro cúbico (Kg/m³); 𝑅 = raio medido da amostra em metros, (m); 𝐿 = 
comprimento da amostra em metros (m); 𝜋 = constante adimensional igual a 3,14 (considerando 
duas casas decimais). 

Os resultados de todos os experimentos foram compilados com uso planilha eletrônicas e 
serão discutidos na Seção 3. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados observados na Figura 4 não estão, na sua totalidade, em conformidade com a 
teoria existente na literatura atual, conforme será discutido e analisado a seguir. 
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Figura 4: Valores médios da porosidade total calculada. 

Fonte: elaboração própria. 

Conforme valores médios representados na Figura 4, só foi observado uma diminuição da 
porosidade com o aumento da pressão de compactação, para as amostras compactadas de 250 MPa 
para a de 375 MPa. Os outros valores não se mostraram totalmente em conformidade com a teoria 
existente na literatura, onde o aumento da carga (pressão) ocasiona diminuição na porosidade. 

Em alguns pontos da pesquisa, os valores observados de porosidade são menores que os 
observados no trabalho de Souza (2015), pelo que, no presente trabalho, foram utilizados tempos de 
sinterização maiores. Isso fornece uma indicação de que o uso de temperaturas maiores (ou tempos 
maiores) podem ser mais eficazes para aumentar o efeito de coalescimento. 

Notou-se ainda, com base nos resultados representados na Figura 5, um valor significativo 
para o LRC, para a pressão de compactação de 375 MPa e para o tempo e sinterização de 12 h: 98 
MPa. Isso fornece uma forte indicação de que cargas maiores de tempo de sinterização, 
temperaturas de sinterização e pressão de compactação podem aumentar bastante a resistência 
mecânica desse material. 

Figura 5 Valores médios do LRC das amostras sinterizadas. 

Fonte: elaboração própria. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das observações obtidas no estudo, fica notório que com aumento da pressão de 
compactação para maiores tempos de sinterização eleva-se a resistência mecânica do material 
cerâmico. 
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RESUMO 

Um estudo dos parâmetros físico-químicos da 
água de 16 açudes foi conduzido no município de 
Angicos com o intuito de caracterizar a qualidade 
ambiental e relacioná-la as condições de uso da 
água desses. Ferramentas de geoprocessamento e 

medição do pH, OD, SDT, condutividade e 
potencial redox foram utilizadas. Os resultados 
obtidos destacaram níveis de poluição dos açudes 
e intervenções antrópicas que foram decisivas na 
degradação da qualidade da água.

ABSTRACT 

A study of the physical-chemical parameters of 
the water of 16 dams was conducted in the 
municipality of Angicos in order to characterize 
the environmental quality and to relate it to the 
water use conditions of these. Geoprocessing 

tools and pH, OD, SDT, conductivity and redox 
potential were used. The results obtained 
highlighted levels of pollution of the reservoirs 
and anthropic interventions that were decisive in 
the degradation of water quality.

1 INTRODUÇÃO 

Hodiernamente, todo o país está passando por uma crise hídrica devido aos maus hábitos da 
sociedade com relação ao uso da água. Essa situação é potencializada pelos eventos de seca no 
semiárido brasileiro, onde habitam 12 milhões de pessoas. Clima típico do interior nordestino, o 
semiárido, é caracterizado essencialmente pela baixa umidade, pouco volume pluviométrico, alta 
temperatura e longos períodos de estiagem. As regiões que apresentam esse tipo de clima geralmente 
caminham para o surgimento de problemas sociais e econômicos gerados pela escassez de água, 
manifestando dificuldades para desenvolver a agricultura ocasionando pobreza e más condições de 
vida. Ademais, a qualidade da água vem deteriorando-se a cada dia, o que dificulta mais ainda o seu 
acesso. Ao discorrer sobre o tema qualidade de água, é errôneo pensar que se trata apenas do nível de 
limpidez, tal termo é essencialmente usado na caracterização química, física e biológica da água. 

PALAVRAS-CHAVE: Geoprocessamento, água, qualidade, ambiental. 

KEYWORDS:   Geoprocessing, water, quality,  environmental. 
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Essas características são identificadas por meio de parâmetros de qualidade da água, que por sua vez, 
são detectados por intermédio de sólidos, substâncias orgânicas e inorgânicas.  

O geoprocessamento, ferramenta utilizada no mapeamento, interpretação e planejamento do 
uso dos espaços, trouxe avanços na compreensão de informações e produção de mapas com maior 
qualidade. Dessa forma, a facilidade em identificar, mapear e analisar bacias hidrográficas tornou-se 
maior.  

Na região central do Rio Grande do Norte encontra-se o município de Angicos, localizado a 
170 km da capital potiguar. Possui uma área territorial de 743,578 km², onde residem 11.549 
habitantes de acordo com o censo realizado em 2010 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), sendo 1.464 na zona rural e 10.085 na zona urbana. Assim como todas as cidades que 
constituem o semiárido, Angicos enfrenta ano após ano dificuldades no abastecimento hídrico de 
algumas áreas, face ao reduzido índice de pluviosidade, conta então com o auxílio de 3 açudes no 
setor urbano, e mais outros na zona rural, no total, 16 serão descritos ao decorrer deste trabalho, os 
quais contribuem para a pecuária, agricultura e outras atividades econômicas.  

Ante o exposto, pretende-se elaborar representações cartográficas com detalhes dos recursos 
hídricos superficiais no município, com o intuito de compreender os níveis de poluição quanto aos 
parâmetros de qualidade da água presentes em um conjunto de reservatórios definidos para estudo. 
Tais representações permitirão que sejam definidas políticas ajustadas para a manutenção e 
recuperação dos mananciais de água doce no município de Angicos.  

Em suma, pretende-se aplicar o geoprocessamento ao monitoramento da qualidade ambiental 
de águas superficiais no município de Angicos/RN. Dessa forma, avaliar a distribuição espacial da 
qualidade da água mediante a análise de mapas temáticos, objetivando a análise do nível de poluição 
da água desses reservatórios, tendo como base as recomendações legais. Por fim, indicar os casos 
críticos de contaminação dos recursos hídricos pela ação antrópica, vinculando eventuais 
contaminações com fatores antrópicos identificados nas adjacências dos açudes.  

2 METODOLOGIA 

A verificação da qualidade da água nos açudes do município de Angicos foi compreendida 
entre as seguintes etapas: I. Coleta das amostras; II. Análises físico-químicas das águas em 
laboratório; III. Organização dos dados em tabelas e elaboração dos mapas.  

Foram previamente definidos 16 pontos para a coleta das amostras em 2016, os quais se 
encontram entre a zona urbana e rural do município de Angicos. Por questões de logística e 
dificuldade no acesso aos açudes, as coletas e análises das amostras de água de cada açude foram 
organizadas em datas distintas. As análises físico-químicas foram sempre conduzidas em intervalo 
não superior a 24 horas, após a coleta. 

Os parâmetros físico-químicos da água utilizados nessa investigação foram: pH, 
condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, potencial de oxirredução, e sólidos dissolvidos totais. 
Todas as análises foram conduzidas com auxílio de uma sonda multiparamétrica HORIBA® (U-50 
series), pelo método potenciométrico utilizando conjunto de eletrodos específicos para cada 
parâmetro. Os resultados foram discutidos em virtude da adequação dos níveis de qualidade da água 
às recomendações legais estabelecidas por normas regulamentadoras federais. 

Para a coleta das alíquotas foram usadas garrafas PET (politereftalato de etileno) de 2 litros 
previamente lavadas em água corrente e numeradas de 1 a 16. As amostras 1, 2, 3, 4, 5, e 6 foram 
coletadas entre 9h e 16h do dia 24/01/2016, já as amostras 7, 8, 9, 10, 11 e 12 foram coletadas entre 
07h e 11h do dia 31/01/2016, por último, as amostras 13, 14, 15 e 16 foram coletadas entre 16h e 17h 

XIII CONGIC | III SECITEX 731



do dia 04/04/2016. Após a coleta, as garrafas foram armazenadas em local seco e fresco, onde 
aguardaram até o dia seguinte de suas respectivas datas de coletas para serem analisadas no 
laboratório de Águas do IFRN campus Ipanguaçu. 

A organização dos dados obtidos, tanto no momento das coletas quanto no momento de 
realização das análises, foi efetivada por meio da criação de planilhas eletrônicas utilizando a 
ferramenta Office Excel 2007 da Microsoft. 

Os mapas foram elaborados utilizando o software ArcGIS versão 9.3. As bases cartográficas 
do município foram georreferenciadas utilizando o DATUM South America 1969 Datum, zona 24 
Sul. Um mapa para cada parâmetro foi elaborado para permitir a compreensão espacial dos níveis de 
contaminação dos açudes do município. Ferramentas de simbologia permitiram compreender de 
modo comparativo a qualidade dos açudes, classificando-os em virtude dos níveis de concentração 
de cada parâmetro. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tomando como base as utilidades da água de cada açude em sua respectiva localidade, foi 
utilizado como referência para o desenvolvimento do presente trabalho a especificação de águas do 
tipo classe 2 (CONAMA 357/2005).  

Tabela 1: Utilidades da água dos açudes em suas respectivas localidades. 

Açudes Utilidades 

Ponto 1: Propriedade São Luís Pesca; pecuária; banhistas; 

Ponto 2: Açude da Milhã Pesca; pecuária; banhistas; irrigação; plantio de vazante; 

Ponto 3: Propriedade São José Pesca; pecuária; banhistas; 

Ponto 4: Açude Novo Pesca; pecuária; banhistas; utilidades domésticas; 

Ponto 5: José Teodoro Pesca; irrigação de hortas; 

Ponto 6: Açude Boqueirão Pesca; banhistas; utilidades domésticas; 

Ponto 7: Propriedade Bom Principio Pesca; pecuária; 

Ponto 8: Propriedade Bom Principio Pesca; Pecuária; 

Ponto 9: Comunidade Bom Fim Pesca; pecuária; 

Ponto 10: Propriedade Pataxoca Pesca; pecuária; 

Ponto 11: Propriedade Jatobá Pesca; pecuária; 

Ponto 12: Propriedade Santa Rita Pesca; pecuária; lavagem de roupas; 

Ponto 13: Propriedade São José II Pesca; pecuária; 

Ponto 14: Propriedade Riachuelo Pesca; pecuária; 

Ponto 15: Propriedade Riachuelo Pesca; pecuária; 

Ponto 16: Posto Betel Pesca; 

Dessa forma foi possível avaliar as alíquotas quanto ao valor de pH, condutividade elétrica, 
oxigênio dissolvido, potencial de oxirredução, e sólidos dissolvidos totais, sugerindo medidas 
mitigadoras para normalizar alterações na água dos açudes, se encontradas.  
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Figura 1: Concentração de pH encontrada nos açudes analisados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os níveis de pH encontrados nas alíquotas ficaram entre 7,22 e 9,99. Os pontos 4, 5, 6, 8, 9, 
11 e 12 encontram-se fora da norma padrão estipulada pela Resolução CONAMA 357/2005, a mesma 
estabelece concentrações entre 6 e 9 para águas do tipo doce, no entanto, essas amostras apresentaram 
um pH acima de 9.  

Figura 2: Nível de oxigênio dissolvido encontrado nos açudes analisados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As concentrações de oxigênio dissolvido encontrada nas alíquotas ficaram entre 2 e 11 mg/L. 
Os pontos 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13 e 16 apresentaram um nível de OD inferior ao limite estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/2005, a mesma estipula concentrações iguais ou maiores que 5 mg/L para 
essa classe.  
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Figura 3: Nível de SDT encontrado nos açudes analisados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A quantidade de Sólidos Dissolvidos Totais encontrada nas alíquotas ficou entre 0,059 e 1,21 
g/L. Apenas o açude José Teodoro não se enquadrou nos padrões estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 357/2005, apresentando a concentração de 1,21 g/L. Essa Resolução define concentrações 
de SDT  de no máximo 0,5 g/L para águas do tipo doce.  

Figura 4: Condutividade encontrada nos açudes analisados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os valores de condutividade elétrica obtidos nos pontos avaliados ficaram entre 0,091 e 1,88 
mS/cm. Novamente, apenas o açude José Teodoro apresentou irregularidades no valor encontrado. O 
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mesmo possui 1,88 mS/cm, sendo que, de acordo com a ANA, valores superiores a 0,5 mS/cm podem 
indicar problemas de poluição.  

O potencial de oxirredução (ORP) ou potencial redox de uma solução aquosa é determinado 
pela transferência de elétrons entres espécies químicas e, é expresso em mV (milivolts). De acordo 
com a empresa HANNA INSTRUMENTS, para a água considerada doce, 250 mV já são 
considerados apropriados. Os pontos 11, 10 e 9 apresentaram valores acima de 250 mV, já nas 
análises 5 e 14, o valor encontrado está abaixo de 200 mV, os demais pontos apresentaram valores 
entre 208 e 242 mV. 

Em relação ao pH, os pontos 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 encontram-se fora do limite estabelecido 
pela Resolução CONAMA 357/2005. Essas alterações estão intimamente ligadas à proliferação de 
vegetais na água, sendo assim, para reduzir as consequências advindas de tais concentrações, faz-se 
necessário reduzir o volume de matéria orgânica - provinda de fezes de animais e do lançamento 
inadequado de esgotos - depositada nos reservatórios de água. Para tal, é necessário que a prefeitura 
do município de Angicos/RN em parceria com os pecuaristas, estabeleçam medidas de proteção 
sanitária para esses açudes, uma alternativa seria isolar o gado e construir tanques que servirão de 
bebedouros, evitando a presença de fezes nos açudes e corrigindo o nível do pH.  

Os pontos 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13 e 16 apresentaram um nível de OD inferior a norma 
estabelecida. Nos pontos 2, 7, 9, 10, 12 e 13, assim como o pH, os valores de OD encontrados nas 
amostras estão associados à presença de matéria orgânica, provinda das fezes de animais que 
circundam o corpo aquático devido à atividade pecuarista na região, portanto, confirma-se aqui a 
necessidade de parceria entre prefeitura e pecuaristas. Com os métodos já citados, objetiva-se a 
estabilização dos níveis de oxigênio dissolvido, chegando então ao valor idealizado pela Resolução 
CONAMA 357/2005. Os pontos 5 e 16 possuem índice de OD alterado devido ao despejo inadequado 
de esgotos domésticos dentro dos respectivos açudes, como medida, indica-se o tratamento prévio 
desses esgotos, ou seja, que estes passem por uma estação de tratamento de esgotos (ETE)  evitando 
impactos ambientais nos corpos aquáticos em que serão despejados. 

O Açude 5 foi o único dos 16 açudes analisados a apresentar índice elevado de sólidos 
dissolvidos totais (SDT) e condutividade elétrica. Esses altos índices estão relacionados ao despejo 
de esgotos sem tratamento prévio, desta forma, torna-se evidente a necessidade do tratamento 
preliminar desses esgotos por uma ETE.  

Logo, ao diminuir a ocorrência de poluentes nesses açudes, há influência direta no processo 
de autodepuração da água, fazendo com que a mesma restaure por meio de processos naturais, seus 
padrões de qualidade. Porém, quando o corpo hídrico já se encontra em estado de poluição avançado, 
uma alternativa para acelerar a autodepuração da água, seria bombear a mesma para uma célula lateral 
ao corpo hídrico, onde, esse bombeamento já passaria por um processo de tratamento que consiste na 
adição de coagulantes químicos na água, acarretando a formação de flóculos que carregarão as 
sujidades presentes na água. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos a partir da condução desse trabalho permitiram as seguintes conclusões: 

1. Os valores de pH e oxigênio dissolvido encontram-se dentro da norma padrão estabelecida
pela Resolução CONAMA 357/2005 nos pontos 1, 3, 4, 6, 8, 11, 14 e 15. Os demais açudes estão em 
desacordo com o exigido pela norma para esses dois parâmetros. De acordo com os resultados 
apresentados, conclui-se que, essa alteração está vinculada à proliferação de vegetais na água, 
presença de matéria orgânica provinda de fezes animais e esgotos domésticos. 

2. Em relação aos sólidos dissolvidos totais e condutividade elétrica, apenas o ponto 5 não se
enquadrou na norma padrão estabelecida pela Resolução CONAMA 357/2005. A alta concentração 
de SDT encontrada, está diretamente ligada ao despejo de esgotos domésticos dentro desse açude sem 
nenhum tratamento prévio. Dessa forma, possuindo níveis de SDT elevado, consequentemente a 
condutividade também apresentará alto valor. 

3. O potencial de oxirredução apresentou-se menor nos pontos 5 e 14, levando-se a concluir
que, nestes açudes, as bactérias responsáveis por decompor tecidos mortos e impurezas possuem 
menor eficiência. Tal ineficiência está relacionada à baixa concentração de oxigênio dissolvido que 
os mesmos apresentaram.  

4. Levando em consideração todos os parâmetros analisados, o reservatório que apresentou
maior urgência, no que diz respeito ao tratamento para reaver os padrões de qualidade da água, foi o 
açude José Teodoro, representado pelo ponto 5, em virtude de ser o único com deficiência em todos 
os parâmetros em questão. 

5. Dentre os 16 pontos estudados, apenas 7 apresentaram qualidade de água que se adéqua a
suas respectivas demandas, são eles: 1, 3, 4, 6, 8, 11, e 15. 
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CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE 
CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO: O USO DO TERRITÓRIO DO DA 

REGIÃO DO SERIDÓ PORTIGUAR

SOUZA, A. A.1; MELO, A. J. L2 
1,2 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

Este trabalho aborda a indústria de 
confecção do vestuário, tendo em vista as 
empresas confeccionistas e as implicações 
sócio-espaciais na região do Seridó potiguar. 
Esta região está inserida na mesoregião central 
potiguar do Rio Grande do Norte, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) composta por vinte e quatro (24) 
cidades que formam o sistema urbano e 
atualmente é o principal pólo faccionistas do 
estado. Na base geográfica, a operação dessas 
unidades fabris constitui o conceito de circuitos 
espaciais de produção proposta por Santos 
(1986). Objetiva esse trabalho na análise dos 
circuitos espaciais da produção e as dinâmicas 
do território da região do Seridó potiguar. 

Garment manufacturing enterprises is an activity 
of economic importance to the municipalities 
where they live, given that it is currently an 
industry that employs more labor and a large 
"mill" that moves the economic field and socio-
spatial. In this new dynamic and different noted 
configuration is necessary to identify the agents 
understand the processes that express the 
spatial circuits of production in this region. 
The methodological procedures guided on a 
bibliographic research and theoretical 
assumptions. As a result, it was noted that this 
region has undergone major changes and is of 
great importance for the economy of the region. 

Os empreendimentos de confecção do 
vestuário é uma atividade de importância 
econômica para os municípios em que estão 
inseridos, haja vista que, atualmente é um 
setor que mais emprega mão de obra e um 
grande “moinho” que movimenta o campo 
econômico e sócio-espacial. Nessa nova 
dinâmica e diferente configuração notada é 
preciso identificar os agentes, entender os 
processos que expressam os circuitos espaciais 
de produção dessa região. Os procedimentos 
metodológicos pautaram-se em pesquisa 
bibliográfica e pressupostos teóricos. Como 
resultados, pôde-se constatar que essa região 
passou por grandes transformações e é de grande 
importância para a economia da Região.  

RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: Indústria de confecção, Circuitos espaciais, Região do Seridó. 

This paper addresses the Clothing manufactures 
industry, in view of the clothing manufacturers 
companies and socio-spatial implications in 
Seridó region. This region is inserted into the 
central mesoregion Rio Grande do Norte, 
according to the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE) composed of twenty-four 
(24) cities that form the urban system and is
currently the main pole faccionistas state. On a
geographical basis, the operation of these plants
is the concept of spatial circuits of production
proposed by Santos (1986). This work aims to
analyze the spatial circuits of production and the
dynamics of the territory of Seridó region.

KEYWORDS:  Clothing manufactures industry, Space circuits, Seridó region. 
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1 INTRODUÇÃO 

Há algumas décadas atrás a economia potiguar era sustentada pelas atividades de pecuária, 
mineração e cultivo do algodão na qual o estado se desenvolveu. Na região do Seridó a atividade 
econômica que mais se reproduziu foi a cotonicultura, com sua produção e beneficiamento onde 
esta deu visibilidade ao estado e o fez dar grandes saltos no quesito sócio-econômico. Porém essa 
base econômica mudou, atualmente a confecção de vestuário é quem vem tecendo a economia da 
região, sendo assim, este estudo está pautado na análise do conceito dos circuitos espaciais de 
produção abordado por Santos (1994) e entender a dinâmica do território a partir desta prática.  

As noções de circuito espacial da produção e de círculos de cooperação no espaço permitem 
verificar a interdependência dos espaços produtivos, captando a unidade e a circularidade do 
movimento. Nas palavras de Santos (1985) a indivisibilidade do espaço total pode ser analisada 
através das instâncias produtivas, uma vez que a produção, circulação, distribuição e consumo 
“estão geograficamente dissociados e aparentemente desarticuladas”, isto é, não há uma 
proximidade espacial entre elas, mas podem estar relacionadas, por meio de uma proximidade 
espacial.  

O conceito de circuitos espaciais de produção se insere nos novos conteúdos que delineiam 
os lugares, no atual período da história em que as instâncias da produção, circulação, distribuição e 
consumo tornam-se geograficamente dispersas ampliando as relações de trocas entre os lugares, 
contribuindo no entendimento do uso atual do território da região. 

As demandas econômicas criadas pelo setor têxtil e de vestuário, sobretudo nas últimas 
décadas, constituem, de modo geral, empreendimentos que movimentam um campo social-
econômico particular, e interfere de modo singular na vida social de toda a região do Seridó. É 
considerável que a relação sociedade-espaço e a configuração espacial resultante dessa interação, 
ocorrem de maneira distinta nas mais diversas localidades, na medida em que cada época o espaço é 
construído de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada sociedade, o que depende dos 
instrumentos e técnicas por ela empregada para prover as  necessidades.  

O período contemporâneo caracteriza-se pelo predomínio da sociedade urbano-industrial, 
pelo intenso avanço do capital que opera em todas as escalas. A economia globalizada tem 
provocado transformações sócio-espaciais em todos os lugares do mundo. Santos (1992), “a 
economia industrial ocupa basicamente todo o espaço produtivo, tanto o urbano como o rural, sendo 
todos os espaços de produção e/ou consumo. Assim todos os lugares participam da divisão 
internacional do trabalho, seja pela produção ou pelo consumo”. 

Nos dias atuais, o uso do espaço supõe uma aplicação de princípios científicos, nas diversas 
etapas da atividade industrial, comercial, agrícola, entre outras. Pode-se dizer que em função da 
tecnologia e da ciência, o espaço se torna conhecido, sendo cada vez mais necessário e possível 
fazer um inventário das possibilidades capitalistas da utilização do mesmo, como pré-requisito para 
a instalação de atividades produtivas. 
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Uma das características de maior destaque do atual período histórico encontra-se no 
exponencial aumento dos fluxos materiais e imateriais, decorrente da gradativa mundialização da 
produção, da prestação de serviços e do consumo, pelo menos para alguns setores e circuitos 
econômicos.  

Nesse novo contexto, caracterizado pelo aprofundamento da divisão territorial do trabalho e 
expresso na especialização regional produtiva e na racionalidade que preside o movimento das 
mercadorias, os conceitos de circuito espacial da produção e de círculos de cooperação no espaço 
tornam-se fundamentais para o entendimento da organização, da regulação e do uso dos territórios 
(SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Para Moraes (1985, p.155), esse termo, de circuito espacial de produção, encerra conceitos 
essenciais para “compreender a divisão social do trabalho numa perspectiva multiescalar”. Segundo 
esse mesmo autor a origem da ideia de circuitos espaciais de produção remonta a Marx (2008), 
quando esse autor enfatiza a unidade contraditória entre a produção, a distribuição, a troca e o 
consumo. A produção não se limitaria ao ato produtivo em si, mas seria definida pela circulação da 
mercadoria, desde a sua produção até o consumo final, momento em que se realiza a apropriação do 
excedente (mais-valia). 

Assim, observa-se, que os circuitos espaciais de produção e acumulação se estruturam a 
partir de uma “atividade produtiva definida como primária ou inicial e possuem uma série de fases 
ou escalões correspondentes aos distintos processos de transformação porque passa o produto 
principal da atividade até chegar ao consumo final” (SANTOS, 1986, p. 121). 

A lógica de circulação no período histórico atual, esse contexto de circuitos espaciais de 
produção torna-se prioridade de grandes empresas como estratégia de para conferir fluidez e 
racionalidade aos circuitos espaciais produtivos, passando a ser uma das mais contundentes 
expressões geográficas da globalização, indispensável para a realização da produção em escala 
mundial.  

Com a crescente especialização produtiva dos lugares, possibilitada pela 
combinação entre o desenvolvimento dos sistemas de transportes e comunicações e a 
política de Estados e empresas, aumentam os fluxos materiais e informacionais, 
distanciando cada vez mais os locais de produção dos locais de consumo, tornando mais 
complexas a distribuição espacial das atividades econômicas e a articulação entre as 
diferentes etapas, em diferentes lugares, da produção. (CASTILLO E FREDERICO, 2010, 
p.462).

São essas novas relações que fazem com que os espaços organizados com influência na 
região do Seridó estabeleçam novos fluxos e nova organização dos processos produtivos, assim 
como organizam o uso do território. 

Na região do Seridó a atividade de confecção do vestuário se concentra em sua grande 
maioria nos municípios de Caicó, São José do Seridó, Jucurutu, Jardim do Seridó, Parelhas, 
Equador, São Fernando e alguns povoados próximos a esses municípios. As indústrias de confecção 
do vestuário da região são em sua maioria micro e pequenas empresas, e foram estas as 
responsáveis pela atual dinâmica instalada no local e da nova configuração do espaço a partir da 
década de 90, com as empresas que confeccionavam para a Hering, RM NOR, Sulfabril e 
Capricórnio. 

No Transcorrer da história dessas cidades podemos perceber a transição das atividades 
econômicas, assim como suas marcas na organização e produção do espaço. Essas mudanças 
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ocorreram em decorrência da instabilidade dos antigos processos econômicos, que passam a refletir 
na estrutura da cidade, passível á atuação de vários agentes produtores de espaço. Na Região do 
Seridó essas transformações ocorreram na esfera econômica com a implementação das primeiras 
facções1, onde deram novo rumo à economia e a produção do espaço dessas cidades. 

O espaço citadino consolidado pelo processo histórico é produto de um conjunto de relações 
que refletem materialmente, através de várias formas construídas no passado assim como também 
no presente, passadas por relações de trabalho que contribuíram para os contornos sociais e 
espaciais do lugar. Em consonância com essa lógica, se estabelecem os círculos de cooperação, o 
qual exerce função preponderante na formação de relações cada vez mais intensas entre agentes e 
lugares. 

2 METODOLOGIA 

Este estudo foi construído através de uma revisão bibliográfica e um levantamento de dados 
encontrados na literatura já existente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória onde busca 
explicar o objetivo da pesquisa com os conceitos. 

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se um caminho de método, um sistema 
coerente de ideias, que possibilitaram entender o espaço geográfico como instância social e 
produtiva. Apoiada neste referencial, a análise do tema possibilitou a estudar o espaço geográfico 
em seu processo produtivo. Com a finalidade de atingir os objetivos propostos a estudo, a pesquisa 
foi realizada em etapas, sendo esta dividida em três: As duas iniciantes foram de caráter 
exploratório e a terceira e ultima de cunho conclusivo analítico. A fase exploratória constitui-se na 
coleta de informações secundárias, que refere-se à revisão bibliográfica e por fim foi feita a 
execução dos conceitos na realidade do espaço da região do Seridó. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com Santos (1999, p. 53) “não basta compreender teoricamente o que se passa no 
mundo, temos de ter nossa atenção voltada para as diferentes geografizações das variáveis inerentes 
à nova maneira de produzir”. Em sintonia com esse direcionamento é possível avançar 
empiricamente na investigação proposta, centrando-se na análise do circuito espacial de produção 
da indústria de confecção do vestuário do Seridó.  

Tendo em vista que, o Seridó potiguar possui um potencial têxtil, ligado ao vestuário e 
acessórios desde tempos remotos onde destacou-se a produção do algodão para exportação como 
principal atividade econômica, principalmente na cidade de Caicó. O novo enfoque dessa área que 
vem tornando-se bastante promissor são as diversas unidades fabris de confecção do vestuário, que 
fornecem para as grandes empresas trabalho especializado na confecção de seus artigos, 
caracterizando a prática da desverticalização da produção de empresas nacionais, onde as pequenas 
empresas são as que conservam a cadeia produtiva ativa e com autonomia produtiva, porém, são as 
grandes empresas que comandam e imprimem o ritmo ao circuito. 

Os circuitos espaciais de produção de confecção do vestuário. Fenômeno este identificado 
em alguns dos municípios do Seridó, no qual segue um processo complexo, que abrange uma série 
de etapas produtivas, que estão articuladas entre si, desde o fornecedor de matéria prima até o 
consumidor final, constitui-se um processo dinâmico criando intensos fluxos de mercadorias, 

1 Termo utilizado na região para denominar uma pequena indústria fabril de peças do vestuário. 
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produtos e pessoas. Considerando que os fluxos de trabalho das etapas de produção e circulação dos 
produtos implicam no uso do território, representando assim em um processo sócio-espacial.  

Santos (1994, p.49) comenta que “para se conhecer os circuitos espaciais produtivos de uma 
determinada atividade, é necessário identificar e localizar as etapas da matéria-prima, mão de obra, 
estocagem, transporte, comercialização e consumo”. Como a severa Santos e Silveira, (2001, p.62).  

A dinâmica de fluxos, viabilizada pelas instâncias dos circuitos espaciais de 
produção, identifica o uso distinto de cada território, contribuindo para entender a 
hierarquia dos lugares, desde a escala regional até a escala mundial. O território usado 
apresenta-se como historicidade do espaço, dando a ideia da totalidade em movimento, que 
se caracteriza por extensões de múltiplos usos, em distintos momentos históricos.  

Figura 01: Esquema das etapas dos circuitos espaciais de produção 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

Para melhor entendimento, o esquema (Figura 01) vem explicar as várias relações existentes 
dentro do circuito entre as empresas contratantes e as facções subcontratadas, tomando por base a 
organização produtiva proposta por Santos (1994). Nas empresas da região o processo produtivo 
inicia-se com a empresa contratante enviando insumos para a produção, chegado à empresa 
contratada, na produção propriamente dita, os lotes são conferidos e começa-se a fase da costura, 
após a costura os artigos são revisados pela a empresa contratante (auditoria) e enviados novamente 
pela empresa contrata, para passar por processos de finalização ou acabamento das peças e então 
são encaminhadas para o setor de qualidade final. Tendo fim o processo de produção, ele é posto 
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CONSUMO
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em transporte para circulação e distribuição aos locais de venda. E por fim chegam ao destino de 
comercialização e consumo. 

Esse circuito espacial produtivo de confecção no Seridó se divide em um circuito local, que 
corresponde à instância da produção propriamente dita, e um circuito nacional, que se refere às 
etapas de espacialização do produto, a circulação, a distribuição e o consumo. Considerando-se que 
a produção direta é realizada localmente, os processos de circulação e distribuição se difundem por 
todo o território brasileiro e o consumo se localiza em determinadas frações do território, ora perto 
ora distante do local de produção.  

Compreende-se também que ambos os circuitos, local e nacional, não estão isolados e sim 
articulados a um circuito de dimensão maior, o circuito de produção global. Percebe-se então, que o 
circuito espacial de produção de confecção do vestuário é formado por um circuito maior e por 
circuitos complementares, onde a articulação entre estes se realiza através dos círculos de 
cooperação, possibilitando que cada um alcancem suas metas.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito deste trabalho foi apresentar uma abordagem teórica de circuito espacial de 
produção a partir das empresas de confecção do vestuário da região do Seridó e contemplar a partir 
desse ponto a configuração dos processos pertencentes à produção, circulação e consumo dessas 
empresas do Seridó potiguar. A partir desse princípio conseguiu-se enxergar todo o processo 
dinâmico e identificar os principais agentes envolvidos nesse todo complexo. Para a devida análise, 
utilizou-se a ideia de uso do território, uma vez que o mesmo partilha diretamente com a referência 
conceitual de circuito espacial de produção, já que essa indicação caracteriza os diversos agentes 
envolvidos nesse processo. 

Nesse sentido, as pequenas empresas de confecções da região do Seridó são de grande 
relevância para as empresas, pelas quais prestam serviço e dentro da dinâmica econômica do estado, 
como também dos municípios e de toda a região, tornando-se assim a mais significativa nesse 
segmento econômico no estado do Rio Grande do Norte. 
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RESUMO 

Este artigo faz parte das reflexões realizadas no 
projeto “Fragmentos de histórias e memórias do 
Seridó potiguar”. Compreendendo a importância 
do estudo da história local associada às pesquisas 
realizadas, como objetivo central procuramos 
analisar o passado urbano de Parelhas - RN, que 
presenciou sua expansão urbana ao longo do 

século XX. A pesquisa é de cunho bibliográfico, 
com fontes históricas, tais como jornais de época, 
fotografias, memórias de moradores e livros. A 
partir do caminho que empreendemos 
encontramos como resultados os acontecimentos 
relevantes que contribuíram para que houvesse 
uma ampliação no espaço público.

ABSTRACT 

This article is part of reflections carried out in the 
project "Fragments of stories and memories of 
Seridó potiguar". Understanding the importance 
of the study of local history associated with the 
research executed, as a central objective we 
sought to analyze the urban past of Parelhas - 
RN, which urban expansion in the twentieth 

century. The research is bibliographical, 
historical sources, such as periodicals, 
photographs, memories of locals and books were 
used. Based on the perspective taken in the 
research, it was found as results relevant events 
that contributed to an increase in the public 
space.

1 INTRODUÇÃO 

O projeto de pesquisa “Fragmentos de histórias e memórias do Seridó potiguar” procura 
compreender e analisar os métodos e técnicas de produção do conhecimento histórico, aplicando-os 
para estudar a história local, onde estão inseridos os educandos do IFRN - Campus Parelhas. Neste 

1 Discente do Curso Técnico em Mineração do IFRN – Campus Parelhas. E-mail: grac.gaby@gmail.com 
2 Discente do Curso Técnico em Mineração do IFRN – Campus Parelhas. E-mail: laize.fernandes2014@outlook.com 
3 Discente do Curso Técnico em Mineração do IFRN – Campus Parelhas. E-mail: leticiamayeslley@gmail.com 
4 Mestre em História pela UFCG. Professor EBTT de História do Campus Parelhas do IFRN. Coordenador do Projeto de 
Pesquisa “Fragmentos de Histórias e Memórias do Seridó Potiguar”. E-mail: joaopaulo_franca@yahoo.com.br 

PALAVRAS-CHAVE:  História, Seridó, Parelhas. 

KEYWORDS:  History, Seridó, Parelhas 

XIII CONGIC | III SECITEX 745



sentido, diversos temas são abordados, entre os quais a expansão urbana parelhense ao longo do 
século XX, objeto central deste artigo. 

A importância da pesquisa ora empreendida para os discentes encontra-se exatamente na 
possibilidade de alargar os horizontes de estudos e reflexões acerca do espaço circundante, ou seja, a 
expansão urbana da cidade de Parelhas ao longo do século XX permite uma abordagem histórica do 
passado vivido: o aumento da área urbana, plano de urbanismo, esquadrinhamento de ruas, limpeza 
e ordenação de edifícios, enfim, uma série de intervenções do poder público municipal ao longo da 
história, muitos dos quais aparentemente esquecidos pela tradicional historiografia de estudo das 
cidades. Neste sentido, a pesquisa aponta para a importância do estudo da história, contribuindo com 
a ampliação do conhecimento dos moradores parelhenses e demais pesquisadores locais. 

Observar a cidade como um todo nos faz considerar que devemos compreender que o espaço 
urbano passou por transformações ao longo do tempo, até atingir a forma como se encontra no 
presente. A partir desta perspectiva, temos como objetivo central apresentar e analisar momentos da 
história de Parelhas que contribuíram para o crescimento da cidade. Como objetivos específicos, 
analisaremos a expansão do perímetro urbano e algumas intervenções do poder público local. 
Momentos, como por exemplo, a Revolução de 1930 e o Êxodo Rural da década de 1970 são portas 
de entrada para compreendermos como a cidade foi construída ao longo do século XX. 

Esta é uma pesquisa na qual propomos investigar a história local e regional, com enfoque no 
processo de urbanização de Parelhas, onde procuramos inserir tais discussões no contexto do estudo 
de fragmentos do passado vivido. A escassez de fontes, documentos de época e publicações 
acadêmicas sobre o tema, são os principais desafios que tivemos que superar. Para isto, recorremos a 
memória de moradores locais, a exemplo do Sr. Tertuliano Pereira Neto, para construirmos nossa 
pesquisa. A seguir, apresentamos este caminho trilhado. 

2 METODOLOGIA 

Para estudarmos alguns dos “Fragmentos de histórias e memórias do Seridó potiguar”, tema 
do projeto de pesquisa empreendido, partimos de leituras mais amplas, com reflexões acerca da 
importância do estudo e da preservação da história local. Neste sentido, inicialmente abordamos 
algumas técnicas e conceitos de história, a exemplo da compreensão acerca da produção de fontes 
históricas e conceitos, como tempo e espaço. 

Em seguida, o grupo de pesquisa passou a lançar seu olhar para a temática específica da 
expansão urbana da cidade de Parelhas – RN, ao longo do século XX. Neste momento produzimos 
os esboços iniciais e as hipóteses de pesquisas, fontes e possíveis caminhos a serem seguidos. Neste 
sentido, as contribuições da Nova História foram importantes para alargarmos nossa visão acerca do 
tema e das possíveis fontes a serem pesquisadas. 

A próxima etapa se desenvolveu a partir de entrevista realizada com o Sr. Tertuliano Pereira 
Neto que nos orientou e motivou a documentar e pesquisar sobre os acontecimentos que marcaram a 
expansão urbana no município de Parelhas-RN. A partir deste diálogo, mediado pelos métodos da 
história oral, onde procuramos captar um pouco da memória local, adquirimos importante material 
para a pesquisa, desde livros de autoria do próprio entrevistado, até fotografias, cópias de jornais e 
livros de outros autores, integrantes de seu arquivo pessoal. Outra contribuição importante se deu a 
partir da leitura da obra Aspectos sócio geográficos de Parelhas (1998), da Sra. Ildelita Roque, que 
nos forneceu informações relevantes para a temática.  

A seguir, partimos para a pesquisa em arquivos eletrônicos, a exemplo da Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional e arquivo físico, como o da Prefeitura Municipal de Parelhas – RN, onde 
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encontramos registros escritos que de certo modo nos mostraram como o poder público local ao longo 
da história tentou intervir no espaço urbano.  

Por fim, a partir dos dados e documentos levantados passamos a análise e produção do artigo 
ora proposto, que de certo modo contribui com a temática da história local, apresentando parte de 
nossa investigação acerca dos fragmentos de histórias e memórias urbanas de Parelhas-RN. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES. 

3.1 - A expansão urbana parelhense: antecedentes 

O município de Parelhas está localizado na microrregião do Seridó Oriental do Estado do Rio 
Grande do Norte. Possui atualmente uma área territorial de 513,507 km² e 21.577 habitantes, de 
acordo com o censo 2016 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

Para compreendermos a expansão urbana parelhense ao longo do século XX, devemos antes 
fazer breves apontamentos da origem do povoamento da referida região. De acordo com Macêdo 
(1989), as primeiras ocupações registradas na região do Seridó não foram documentadas oficialmente 
e, por isso, só podem ser mencionadas hipóteses. Nesse caso, duas se destacam: a primeira, diz que 
grupos originários do sul do Piauí chegaram ao Seridó, assim, ocorrendo as primeiras ocupações 
humanas na região; a segunda hipótese, para Macêdo (1989), é acerca da área arqueológica do Sítio 
Mirador, em Parelhas, foi habitada por mais de um grupo étnico, grupos estes portadores de tradições 
rupestres diferentes. Neste Sítio, “a partir de carvões coletados dessa camada arqueológica foi obtida 
uma datação pelo C-14 de 9.410 anos AP.” (MANTIN, 1999, Apud ALVES, p. 57). 

Desta forma, percebemos que a ocupação humana na região vem de longa data, todavia, tais 
ancestrais deixaram seus vestígios apenas por meio de pinturas rupestres. Com certeza, antes do 
processo de invasão do colonizador europeu, grupos indígenas ocuparam a região. Segundo a 
enciclopédia dos municípios brasileiros (IBGE, 1960) os índios das tribos guerreiras dos Janduís 
habitantes pioneiros da região, aliaram-se aos holandeses no século XVII. É importante 
mencionarmos que genericamente as populações nativas do interior do Brasil passaram a ser 
designadas como Tapuias e as mesmas enfrentaram o invasor português em diversos momentos da 
colonização, principalmente no levante chamado de “Guerra dos Bárbaros” (Séculos XVII e XVIII). 

Neste contexto, segundo Roque (1998), o aumento do povoamento da região se dá com a 
“pacificação” dos índios, (ou seria praticamente extermínio?), quando as terras doadas aos donatários 
no processo de colonização do país começaram a ser ocupadas pelos proprietários das Sesmarias. Em 
comparação a outros municípios da região do Seridó, a exemplo de Caicó, Jardim do Seridó e Acari, 
por exemplo, a área urbana de Parelhas é relativamente nova, em termos de ocupação territorial. 

É consagrado pela historiografia local que a cidade se originou a partir da segunda metade do 
século XIX, em especial, quando um dos pioneiros, Félix Gomes Pereira, em 1850 criou a fazenda 
Boqueirão, nas margens do Rio Seridó (PEREIRA NETO, 2012). Esta fazenda passou a ser “um 
ponto de encontro de boiadeiros com destino à Paraíba e de cavaleiros que passavam 
sistematicamente para a feira de Conceição do Azevedo (hoje Jardim do Seridó)” (IBGE, 2016). É 
neste ambiente que se encontrava a estrada onde os cavaleiros experimentavam a velocidade de seus 
cavalos, fazendo uma grande carreira, lado a lado, desta forma, pegando “parelhas”. Daí advém o 
nome da localidade. (PEREIRA NETO, 2012).  

Neste momento inicial da ocupação territorial, merece destaque também a menção a epidemia 
de Cólera Morbus, acontecida no Brasil, no ano de 1856 e que também chegou a região. Segundo 
Pereira Neto (2012), Sebastião Gomes de Oliveira e Cosme Luiz, moradores locais, fizeram a 
promessa de construir uma capela à São Sebastião, caso suas famílias não fossem atingidas pela 
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moléstia. Esta seria a origem da Igreja local, que foi erguida neste período. Suas redondezas em 
seguida passaram a ser ocupadas por diferentes moradores.  

Estes fatos ganharam notoriedade e acabaram sendo consagrados pela historiografia local 
como sendo os marcos da origem do território urbano da cidade de Parelhas. Cremos ser importante 
mencioná-los a fim de observarmos no tópico seguinte como tais acontecimentos, de certo modo 
influenciaram a expansão urbana local ao longo do século XX. 

3.2 - A expansão urbana de Parelhas na primeira metade do século XX. 

Construída a Capela, sob a invocação de São Sebastião, a região das “Parelhas” passa a crescer 
territorialmente, mesmo que de forma lenta. “Em 1888, o padre Bento Pereira de Maria Barros fez 
realizar no povoado a primeira feira” (IBGE, 1960). Tal víeis econômico não foi isolado. Aspectos, 
como a posição geográfica privilegiada, no caminho entre Caicó e a província da Parahyba, por onde 
passavam caravanas de tropeiros, certamente podem ter contribuído para o aumento de casas na vila. 

Segundo Pereira Neto (2012), em 1910, “o administrador da Vila, João Felismino de Melo, 
construiu aqui o Mercado Público Municipal para acomodar os mais de 20 estabelecimentos 
comerciais existentes”. Desta forma, conjecturamos que o núcleo urbano já estava em expansão no 
início do século XX. Da década de 1920 encontramos no Jornal Diário de Pernambuco importante 
relato do aspecto econômico e das relações do comércio parelhense com outros lugares. Vejamos: 

Esta vila progride rápida a animadoramente, concorrendo para isso não só sua excelente 
posição geográfica e condições topográficas, como também o espirito de amor ao bem estar 
coletivo e justeza de princípio, que animam os seus habitantes. (...). É o território do distrito 
banhado por diversos rios e conta - 22 fabricas de beneficiar algodão. Este é justamente tido 
como o melhor do Brasil, e quiçá do mundo, tendo sido comparado ao do Egito, pela missão 
pearse, que recentemente nos deu a honra de sua visita. (...). Dista Parelhas 19 quilômetros da 
próspera e hospitaleira cidade de Jardim, sede da comarca do mesmo nome, a que pertence este 
distrito, 240 de Natal e 120 da cidade paraibana de Campina Grande com a qual faz a melhor 
parte de seu comercio. (Diário de Pernambuco, 13 de agosto de 1921). 

Nesta transcrição, podemos observar que no ano de 1921 são citadas a existência de “22 
fábricas de beneficiar algodão”. O articulista se rejubila em seus elogios a produção local e acaba por 
mencionar que o algodão parelhense é “tido como o melhor do Brasil, e quiçá do mundo, tendo sido 
comparado ao do Egito”. De certo modo, tais ufanismos são parte da forma como os letrados do 
período enxergavam as peculiaridades da terra. Vejamos o aspecto urbano de Parelhas na época: 

Nesta vila, que consta de 200 prédios, contando 26 casas comerciais dentre as quais uma bem 
sortida farmácia. Há merecido todo zelo a instrução. É assim que o novo no intuito de conserva-
la e melhora-la, construiu a expensas suas um grupo escolar, prédio que se destaca pela 
moderna estética a que obedeceu, aliando ainda a elegância a comodidade que é a sua razão de 
ser. (...) Arborizada e servida por uma estação do telegrafo nacional e por uma agencia do 
correio, possui Parelhas um mercado público. (Diário de Pernambuco, 13 de agosto de 1921). 

Desta forma, a elevação de Parelhas à condição de Vila, através da Lei nº 478, de 26 de 
novembro de 1920 (IBGE, 1960) foi uma forma de reconhecer a expansão urbana local. Não tardaria 
a emancipação política do Município. Da década de 1920, observemos uma imagem emblemática: 
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Fotografia 1: Tropeiros na praça Pe. Bento - atual Praça Arnaldo Bezerra. 
Fonte: Acervo pessoal do escritor Tertuliano Pereira Neto 

Esta fotografia, parte do acervo do Sr. Tertuliano Pereira Neto, nos mostra a terra batida da 
praça empoeirada e nos apresenta uma bela imagem de época, onde os tropeiros com seus burros 
atados e carregados de mercadorias são o destaque principal. Segundo o Sr. Tertuliano, “o fluxo 
intenso dos tropeiros no local atraiu muitos moradores da zona rural para o município com o intuito 
de trocar os alimentos plantados em suas terras, por alimentos não vendidos na região”. Seguindo 
nossa análise, chegamos a emancipação política parelhense, em 1926: 

O município de Parelhas-RN tornou-se independente de Jardim do Seridó em 1926, através da 
lei nº 630 de 8 novembro daquele ano, assinada pelo então presidente do Estado do Rio Grande 
do Norte, José Augusto Bezerra de Medeiros. E em 28 de novembro deste mesmo ano foi 
realizada a primeira eleição municipal para prefeito e para o conselho de intendência (câmara 
de vereadores). Já em 1º de janeiro de 1927, os eleitos tomaram posse e em 22 de outubro deste 
mesmo ano, Parelhas foi elevada à categoria de cidade, pela lei estadual nº 656. (PEREIRA 
NETO, 2012, p. 29-30). 

Percebe-se que o desenvolvimento econômico de Parelhas, atrelado as disputas políticas, 
levaram ao processo de emancipação do município. Porém, tais diferenças eleitorais marcaram 
profundamente a cidade, em especial a partir da Revolução de 1930, que a nível nacional levou 
Getúlio Vargas ao poder e, a nível local, causou uma intensa troca de mandatários na prefeitura, 
ascendendo ou declinando aliados dos partidos que estivessem com o comando do Estado. Sobre este 
cenário, nos diz o Sr. Tertuliano: 

“A revolução de 1930, em Parelhas-RN, deixou marcas na política local, com a polarização de 
duas facções partidárias: Pelabuchos vs. Perrepistas. Antes, havia apenas um domínio político 
da elite local, até porque, o município começara sua época republicana, com apenas 3 anos, 
desde sua emancipação política, em fins de 1926. Os pelabuchos, que apoiavam a revolução, 
congregavam-se na coligação chamada de Aliança liberal, enquanto os perrepistas eram 
liderados pelo PP (partido popular). Além das marcas na política local, é importante destacar 
que na era dos pelabuchos em Parelhas (com o prefeito Ageu de Castro) desenvolveu-se o 1º 
PLANO URBANÍSTICO da cidade com a abertura de ruas e praças. Na época, foram 
urbanizadas as ruas Cosme Luiz, Manoel de Azevedo, Av. Mauro Medeiros, Beco Estreito, 
Padre Bento, Bernardino de Sena, além das praças Arnaldo Bezerra e Felix Gomes. Sobre estes 
marcos foram construídos o coreto e o pavilhão”. (Entrevista de Tertuliano Pereira, maio 2017). 

Para além das disputas políticas locais, nos interessa nesta entrevista concedida pelo Sr. 
Tertuliano Pereira, a informação que durante o mandato do prefeito Ageu de Castro, foi posto em 
ação um Plano urbanístico para a cidade de Parelhas. Infelizmente, ainda não tivemos acesso ao 
referido Plano, todavia, sua existência pode ser observada a partir de determinadas pistas. 

No arquivo da Prefeitura de Parelhas, encontramos determinados documentos da primeira 
metade do século XX que acabam por corroborar com a ideia que o poder público municipal estava 
cada vez mais preocupado com o alinhamento e a limpeza das ruas, além da fiscalização das 
edificações que estavam a ser erguidas. Assim, Manoel Nascimento Oliveira, em 03 de outubro de 
1939 pede deferimento de seu pedido ao prefeito municipal para que o mesmo “se digne de mandar 
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o fiscal Geral Municipal, fornecer as dimensões e dados necessários para as modificações que o
mesmo requerente pretende executar no prédio de sua propriedade, situada a rua Izidoro Gomes
Meira, nº S/N nesta cidade”. Respondendo a solicitação, de forma manuscrita José Garcia Filho,
“Fiscal geral”, diz: “Informação ao Senhor prefeito Municipal dando cumprimento a ordem junta,
informo determinei as normas municipais para construções urbanas e que foram fielmente cumpridas.
Parelhas 6 de novembro de 1939”.

Tais informações nos dão a pista que em fins da década de 1930 realmente havia um plano 
parelhense em que “as normas municipais para construções urbanas” estavam a ser ditadas pelo poder 
público. Também é importante destacar que o prefeito Ageu de castro (1933 – 1935) (PEREIRA 
NETO, 2012) tinha um histórico de colocar em prática planos urbanísticos, como nos mostra o Jornal 
paraibano A União, de 27 de fevereiro de 1932, que trata de um “Relatório apresentado pela comissão 
nomeada para proceder a syndicancias na Prefeitura de Alagoa do Monteiro, ao sr. Interventor 
Federal”. Em resumo, o relatório constata que “a maioria das queixas se referisse a esbulho de 
“vasantes”, roçados, cercados, terrenos, etc que o prefeito teria praticado com o intuito de realizar 
certos melhoramentos”. Ou seja, para realizar melhorias urbanas na cidade de “Alagoa do Monteiro”, 
o Sr. Ageu de Castro em 1932 não observara as limitações legais. Desta forma, mesmo que o relatório
constate que “Alagoa do Monteiro é hoje uma das “urbs” mais belas do Estado. Tem aspecto de
cidade nova”, o Sr. Ageu de Castro é denunciado pela comissão e afastado do cargo pelo interventor.

Anos depois este relatório repercutiu em Parelhas, quando o Sr. Ageu de Castro já era o 
interventor local. Na reportagem “O prefeito de Parelhas”, o destaque não foi para a questão das 
reformas urbanísticas, mas para as finanças e a falta de observação da legalidade das ocupações de 
áreas privadas, com o arremate “a sua substituição, na Prefeitura, por um elemento estranho a terra, 
é uma medida, que ao nosso ver, se impõe”. O articulista potiguar não hesita também em conclamar 
as autoridades estaduais a tomar semelhante medida: “Em Parelhas, em nosso Estado, as atividades 
de Ageu de Castro são muito mais funestas, as suas violências são muito maiores e mais notórias”.  

3.3 - A expansão urbana na segunda metade do século XX 

Para compreendermos um pouco das características urbanas parelhenses na segunda metade 
do século XX, observemos a seguinte descrição da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros de 1960: 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Parelhas está situada num tabuleiro amplo e limpo, à 
margem esquerda do rio Seridó. As ruas são largas e bem arborizadas. No centro da cidade 
destacam-se a Avenida João Pessoa e a Praça Arnaldo Bezerra, esta dotada de jardim e um 
coreto. As construções são de boa qualidade, destacando-se dentre elas a igreja Matriz, o Grupo 
Escolar Barão do Rio Branco e o prédio da Prefeitura Municipal. (IBGE, 1960, p. 124). 

Percebe-se pela descrição que Parelhas mais uma vez é destacada por suas ruas “largas e bem 
arborizadas”, um sinal de que a interferência do poder municipal nas décadas anteriores surtiu efeito 
em relação ao aspecto da organização urbana. Todavia, de acordo com Roque (1998), a partir da 
década de 1970 temos importantes mudanças sociais: a população urbana aumenta 
consideravelmente, em detrimento da população rural. É neste contexto, que houve uma transição do 
campo para a cidade marcando o êxodo rural, que contribuiu fortemente na expansão urbana. Na 
tabela a seguir pode-se perceber estas mudanças populacionais: 

ANO TOTAL POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL 
1950 13.418 2.705 hab.- 21% 10.713hab.- 79% 
1960 13.044 4.569 hab.- 36% 8.471hab.- 64% 
1970 12.469 6.429 hab.- 52% 6.040hab.- 48% 

Tabela 01 – População rural e urbana – Parelhas-RN – 1950 – 1970 
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Verificando os dados da tabela, percebe-se que a população total não aumentou de forma tão 
significativa no período, todavia, percebe-se o declínio da população rural que acaba por ser 
suplantada na década de 1970. Segundo Roque (1998), a partir deste período, com o decaimento das 
atividades agrícolas no município, o fim da cultura do algodão e o consequente êxodo rural, a cidade 
de Parelhas começou a sofrer com o expansionismo urbano descontrolado. Este fenômeno apresenta, 
segundo a autora, várias causas, como por exemplo: carência de terras, falta de recursos para trabalhar 
a terra, estudo para os filhos, aposentadoria, processo de urbanização relacionado a uma estrutura 
fundiária concentradora, condições climáticas adversas, decréscimos da cultura do algodão arbóreo, 
com o surgimento da praga do bicudo e a expansão da pecuária.  

Para Roque (1998) estes fatores contribuíram para que o homem fosse “expulso” do campo. 
Mesmo com a incerteza de um trabalho, buscou chegar à cidade. Foram muitos os problemas 
enfrentados pelas famílias migrantes na cidade, com dificuldades como: falta de emprego, moradia, 
estudo e saúde. Como o setor econômico do município era bastante restrito, isto dificultava as 
condições de trabalho das famílias migrantes. A partir desta constatação, percebe-se que neste período 
há uma expansão urbana. Tudo isto influi na cartografia da cidade. Segundo Roque (1998), as famílias 
que migraram do campo se instalaram nos bairros periféricos como, o Maria Terceira, Cruz do Monte 
e São Sebastião, nos quais a população era de baixa renda. Vejamos um registro deste período: 

Fotografia 2: Expansão urbana de Parelhas - década de 70.  
Fonte: Acervo pessoal do historiador Tertuliano Pereira Neto 

Esta imagem retrata a expansão da cidade na direção sul, que passa a abrigar regiões 
periféricas, que cresceram em torno do centro tradicional, formado a partir da igreja de São Sebastião. 
Para finalizar esta nossa análise, observemos a área urbana atual de Parelhas, captada de satélite: 

Fotografia 3: Visão atual do perímetro urbano de Parelhas 
Fonte: www.cidade-brasil.com.br/vista-satelite-parelhas.html 
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Nesta fotografia 3 observamos no círculo vermelho, ao norte, a região entorno da Igreja de 
São Sebastião, núcleo populacional original de Parelhas ainda no século XIX. No círculo em amarelo 
apontamos a direção para a qual a cidade cresceu na primeira metade do século XX, ou seja, na 
direção sul, a partir de construções como o Mercado Municipal. É importante mencionarmos que a 
expansão no sentido norte é limitada fisicamente pela presença do rio Seridó, entretanto, também há 
uma expansão nesta direção, com a criação do conhecido Bairro de São Sebastião, hoje um dos mais 
populosos da cidade. Todavia, como podemos ver na imagem, a cidade cresce bastante no decorrer 
do tempo na direção sul, como podemos observar a partir da construção do IFRN, já nesta segunda 
década do século XXI, marcado no círculo azul. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

É perceptível que a história não é somente construída a partir de grandes eventos e 
acontecimentos, mas, pela junção dos diferentes fatos. Sendo assim, vários episódios contribuíram 
fortemente para a cidade de Parelhas tornar-se o que é hoje. Neste aspecto é importante 
compreendermos o processo de ocupação e crescimento urbano local. 

Com esta pesquisa esperamos contribuir com a comunidade, para que a mesma compreenda 
melhor o presente vivido. Foi um trabalho árduo pela dificuldade em encontrar as fontes, mas ao 
mesmo tempo gratificante por conhecer uma parte da história local, abrindo margens para apreciar 
outras etapas desse fluxo temporal. Assim, este artigo poderá servir como fonte de pesquisas futuras. 

Ampliar o conhecimento acerca da forma como a história é construída, conhecer a escassez 
de fontes, a falta de estrutura de nossos arquivos históricos, compreender a paixão de moradores 
locais, que batalham para preservar e ensinar fragmentos do passado, foram aspectos importantes que 
alcançamos ao longo deste projeto e, esperamos ter lançado sementes ou melhor, raios de luz sobre 
alguns dos fragmentos do passado urbano de Parelhas – RN. 

5   REFERÊNCIAS

ALVES, Gerlúzia de Oliveira Azevedo. A arte rupestre como expressão comunicativa da cultura. 
Natal: Editora do IFRN, 2010. 

BRASIL. IBGE. Parelhas, 2016. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240890>. Acesso em: 18 de maio de 2017. 

_______. IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro: 1960. Vol. 17. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv27295_17.pdf >. Acesso em 25 
de agosto de 2017. 

CIDADE.BRASIL. Parelhas. Disponível em: <http://www.cidade-brasil.com.br/vista-satelite-
parelhas.html> Acesso em: 25 de agosto de 2017. 

MACÊDO, Antônio Pereira de. Munícipio de Parelhas, História – Corografia e Estatística. 
Brasília: Gráfica Senado Federal, 1989.  

PEREIRA NETO, Tertuliano. Apontamentos da História de Parelhas. Parelhas: Gráfica Vilar, 
2012. 

ROQUE, Ildelita e ARAÚJO, Maria Inês de. Aspectos sócio geográficos de Parelhas. Natal: Gráfica 
Flama, 1998.  

XIII CONGIC | III SECITEX 752



RESISTÊNCIAS CAMPONESAS AO AVANÇO DO AGRONEGÓCIO NO 
VALE DO AÇU.  

INGRID JONÁRIA DA SILVA SANTOS; ANA JOAQUINA BARBOSA DE SOUZA; 
ZILFRAN VARELA FONTENELE 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, ingridjonária@gmail.com. Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte – IFRN, anna_cg11@hotmail.com. Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, zilfran@hotmail.com. 

 ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO
Este artigo resulta de um projeto de pesquisa que analisa a 
permanência de camponeses da zona rural de Ipanguaçu-
RN, que não venderam suas terras a empresas do 
agronegócio na década de 1990, mantendo suas práticas 
de agricultura familiar. Em nossa pesquisa analisamos a 
permanecia como forma de resistência de práticas 
tradicionais na região. A metodologia adotou uma 

abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica, pesquisa de 
campo e entrevistas semiestruturadas. Entre os resultados, 
observamos a importância da relação de afetividade 
homem-terra na agricultura familiar. 

ABSTRACT 

This article results from a research project that analyzes 
the permanence of peasants in the rural area of 
Ipanguaçu-RN, who did not sell their land to agribusiness 
companies in the 1990s, maintaining their family farming 
practices. In our research we analyze the persistence as a 
form of resistance of traditional practices in the region. 

The methodology adopted a qualitative approach, 
bibliographic research, field research and semi-structured 
interviews. Among the results, we observed the 
importance of the relationship of man-land affectivity in 
family farming. 

1 INTRODUÇÃO 

A relação entre o homem e a terra sofreu várias modificações ao longo dos séculos nas 

diversas sociedades. Houve períodos da história das sociedades ocidentais em que a terra fora o 

centro de todas as atividades econômicas, sociais e culturais humanas, como é o caso do 

Feudalismo europeu na Idade Média ou da atividade canavieira no Nordeste brasileiro nos séculos 

XVI e XVII.  

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar, resistências camponesas, agronegócio. 

KEYWORDS: Family agriculture, peasant resistance, agribusiness. 
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Atualmente, ainda existem (ou resistem) muitas pessoas que têm utilizado a terra para 

garantir seu sustento e da família, mantendo também um vínculo de afetividade com a terra, pois 

não a vêem apenas através de um viés econômico, mas como o lugar onde cresceram, mantiveram e 

mantêm relações sociais, especialmente com a família, onde encontram dignidade através do 

trabalho.  

Este é o caso dos pequenos produtores e agricultores familiares, que construíram sua vida, 

suas relações sociais e culturais na terra que ocupam. De acordo com Rubinstein e Parmelee (1992), 

a experiência pessoal e a interação social são dimensões fundamentais que fazem a pessoa se sentir 

ligada a um espaço e que tornam um lugar como parte de sua identidade. Segundo Moreira e 

Hespanhol (2007), “As relações de vizinhança e o sentimento de pertencimento ao lugar refletem o 

apego e a identidade ao lugar. A terra constitui-se o aspecto primordial da relação entre os 

indivíduos e o lugar, pois é o principal meio de trabalho e sobrevivência da família.” (p. 58)  

Na contramão desta realidade, observamos que as grandes empresas do agronegócio, muitas 

multinacionais, adotam um modelo de exploração de recursos naturais e matérias primas de forma 

alheia as consequências para a realidade em que se inserem. Para elas não existem fronteiras. 

Graças ao seu alto capital e acesso às tecnologias, o mundo é um espaço único para arrecadar 

lucros. Atualmente não só os produtos dessas empresas estão difundidos para todos os lugares do 

globo, como também suas fábricas e, no caso do agronegócio, suas plantações.  

O agronegócio é visto como a cadeia produtiva que envolve desde a fabricação de 
insumos, passando pela produção nos estabelecimentos agropecuários e pela sua 
transformação, até o seu consumo. Essa cadeia incorpora todos os serviços de apoio: 
pesquisa e assistência técnica, processamento, transporte, comercialização, crédito, 
exportação, serviços portuários, distribuidores (dealers), bolsas, industrialização e o 
consumidor final. (GASQUES; REZENDE; VERDE; SALERNO; CONCEIÇÃO; 
CARVALHO, 2004, p. 08)  

No Brasil, o agronegócio passou a ter maior relevância na cena econômica a partir da 

“Revolução Verde”, nos anos 1960/1970, e com a abertura econômica das décadas seguintes, 

abrindo espaço para empresas multinacionais. 

As multinacionais do agronegócio são empresas que possuem matriz em um país e atuam 

em diversos outros, em sua maioria, países subdesenvolvidos. Tais empresas exploram o potencial 

destes países durante um certo período de tempo e depois vão em busca de novas fontes de matéria 

prima. Segundo Albano e Sá (2011) a atuação das empresas multinacionais no campo nos remete ao 

período colonial, onde por intermédio das metrópoles, as mesmas tinham a concessão de atuar em 

várias áreas coloniais pelo mundo afora. 

Para essas empresas a terra é apenas mais uma fábrica de produtos a serem comercializados, 

nesse caso não existe uma relação de afetividade, o único fator que importa é o lucro. 
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Foi dentro desta lógica que o Vale do Açu se inseriu na esfera de interesse de grandes 

empresas ligadas ao agronegócio, pois além de oferecer terras com alto potencial produtivo, foi 

agraciada com políticas públicas de investimento em oferta de água e de incentivo à instalação de 

empresas deste perfil na região. 

Este trabalho resulta de nossa pesquisa, realizada na região do Vale do Açu, que sofreu 

grandes mudanças com a implementação de medidas governamentais, como as integrantes do II 

Plano Nacional de Desenvolvimento - II PND (1975 -1979); o Projeto de Irrigação na Bacia 

Hidráulica Piranhas-Açu; e a construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Esta última 

proporcionou benefícios para os grandes grupos empresariais, por meio das estruturas hídricas 

implantadas naregião. Estes benefícios não se estenderam aos camponeses locais ou às populações 

transferidas das áreas inundadas, apesar de previsto no projeto inicial da barragem.  

Albano (2008) observou como resultado da situação acima colocada, uma redução na 

agricultura de subsistência na região após o início da construção da Barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves e mais ainda depois de sua inauguração, em 1983, que se intensificou com as aquisições 

de terras por grandes empresas rurais interessadas em produzir monoculturas especialmente para 

exportação.  

Na década de 1990, em um período de maior inserção do Brasil em um cenário mundial de 

globalização econômica, a Multinacional de origem francesa Del Monte Fresh Produce iniciava a 

aquisição de terras na região, especialmente na área da cidade de Ipanguaçu. A chegada da empresa 

na região foi marcada por inovações organizacionais, empresariais e técnicas. Além disto, seu 

volumoso capital disponível para investimento facilitou a compra das terras pertencentes as antigas 

empresas do local, como da maioria dos pequenos proprietários ali existentes. Foram poucos os 

agricultores que resistiram às investidas das grandes empresas e decidiram manter-se em suas terras, 

apesar da grande pressão do mercado. É justamente para esses agricultores que esse trabalho se 

volta. 

Esses agricultores e pequenos proprietários da região, se tornaram resistentes a partir do 

momento em que decidiram não vender suas terras a essas grandes empresas do agronegócio e 

assim arcar com as consequências dessa escolha. 

2 METODOLOGIA 

O lócus de nossa pesquisa foi a zona rural do município de Ipanguaçu, localizado no Vale do 

Açu, microrregião do estado do Rio Grande do Norte. Realizamos um levantamento dos pequenos 

agricultores resistentes ao avanço do agronegócio na região, que possuem propriedades em meio 
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aos latifúndios e cujas terras que se tornaram alvo do interesse das grandes empresas que se 

instalaram na região, especialmente a Del Monte Fresh Produce, e se recusaram a vender suas 

terras. 

Adotamos na pesquisa uma abordagem qualitativa, pois conforme Godoy (1995), esta trata 

do caráter subjetivo das experiências humanas desses agricultores, que os levou a perseverar diante 

de todas as adversidades, mantendo as práticas de uma agricultura familiar. Alguns exemplos destas 

adversidades são a concorrência de mercado com as multinacionais, a contaminação do solo e da 

água devido ao uso de agrotóxicos em larga escala pelas grandes empresas e a retirada da mata 

ciliar.  

Para fundamentar nossa pesquisa, realizamos o levantamento bibliográfico dos autores que 

trabalham com os temas a ela relacionados, tais como agronegócio (GASQUES; REZENDE; 

VERDE; SALERNO; CONCEIÇÃO E CARVALHO, 2004); agricultura familiar e resistências 

camponesas (SABOURIN, 2009); e a relação de afetividade do homem com a terra (SANTORO 

2014). Recorremos também a obras que abordam a história local e regional, tais como Silva (1992) 

e Albano (2008).  

A pesquisa de campo foi dividida em duas partes. Em um primeiro momento, fizemos um 

levantamento, na zona rural do município de Ipanguaçu, dos resistentes da região. Em seguida, 

visitamos cada um dos pequenos proprietários identificados e realizamos entrevistas 

semiestruturadas, além de produzir materiais audiovisuais e fotografias utilizados para compor o 

acervo sobre o tema. O grupo de resistentes identificados foram os agricultores João de Deus da 

Fonseca (senhor Bebel), João Batista do Nascimento (senhor Cazuzinha), Romoaldo Alves de 

Oliveira, Francisco Chagas dos Santos e Jonas Cirilo de Oliveira.  

Optamos pelo modelo de entrevistas semiestruturadas com o intuito de desenvolver uma 

categorização mais organizada dos dados coletados. Para Manzini (2004) a entrevista 

semiestruturada está focada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 

entrevista.  

Na entrevista utilizamos como base primordial os seguintes questionamentos aos resistentes: 

Houve e como foram as propostas de compra de suas terras pelas multinacionais? Por que optaram 

por não vender suas terras? 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Desde o início de sua história, o Brasil se construiu como um país de grandes latifúndios, 

sendo, a agricultura brasileira, comandada por grandes proprietários rurais. Assim, somente o fato 

de ser um pequeno agricultor nesse país dominado pelos interesses das grandes plantações já se 

constitui como uma resistência a um sistema difundido desde os primórdios do país. Dessa forma os 

resistentes do Vale do Açu são exemplos da resistência desse campesinato brasileiro, que agora, 

deve lidar não somente com os latifundiários brasileiros, como também com as grandes empresas 

multinacionais do agronegócio.  

Assim, a luta pela terra e pelo acesso a outros recursos produtivos não assume 
apenas a dimensão mais visível das lutas camponesas. Ela se processa igualmente 
em um nível menos perceptível, por outras formas de resistência que dizem respeito 
às estratégias implementadas pelos camponeses para trabalhar, mesmo em condições 
tão adversas, e assegurar a reprodução da família. Essa dimensão tem, de fato, 
menor reconhecimento pela sociedade e mesmo na academia. (FERNANDES; 
MEDEIROS; PAULILO, 2009, p. 15-16) 

 As propostas de compra de terras feitas pela Del Monte e demais empresas aos pequenos 

agricultores, em sua grande maioria, foram efetuadas de forma agressiva e autoritária. Em 

geral,subestimaram diante dos camponeses o valor da terra, desvalorizando-a, sem respeito algum 

para com os agricultores da região. Foi o caso do senhor João de Deus da Fonseca, segundo o qual, 

a proposta foi feita por um funcionário da Del Monte, apontando para os dois lados da propriedade: 

“O senhor sabia que a gente compremo ali, compremo ali? Sabia que o senhor vai ter que vender 

isso aqui? Porque a gente vamo emendar (...).”  

Essa situação de desrespeito se repetiu também para com os demais agricultores. Na visão 

do senhor Chagas, que tinha conhecimento da situação das propostas feitas a outros agricultores, os 

compradores faziam sempre propostas pequenas, “menosprezando a inteligência do agricultor e a 

consciência do valor de sua própria terra”.  

Segundo o senhor Francisco, filho do senhor Bebel, essas empresas se instalaram na região 

pois sabiam da existência de água em abundância que poderiam utilizar na irrigação de suas 

plantações. Já o senhor Chagas tinha uma percepção muito mais ampla e para ele essas empresas 

pretendiam explorar tudo o que pudessem, a terra fértil, a água e a falta de fiscalização da cidade 

sobre suas ações, assim poderiam atuar sem se preocupar com as consequências. 

Em resposta à segunda pergunta, os entrevistados deram três motivos principais pelos quais 

decidiram por não vender suas terras. Estes seriam a relação de afetividade que tinha para com suas 

propriedades, a falta de perspectivas profissionais depois da concretização da venda e, por fim, no 

caso dos mais velhos o medo de voltarem a trabalhar como subordinados a outras pessoas.  
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Quanto à relação de afetividade homem-terra, podemos dizer que esta pode ser justificada 

pela teoria do Apego ao Lugar, concebida inicialmente na psicologia ambiental, e definido como 

um vínculo afetivo ou ligação entre pessoas e lugares específicos (HIDALGO; HERNANDEZ, 

2001).  

Além disso, na ampla maioria das vezes, eventos como casamento, nascimento e 

crescimento dos filhos, que são momentos importantes da história da família, têm como palco a 

terra em que vivem e da qual não querem se desfazer. Esse é o caso do Senhor João de Deus e seu 

filho Francisco. O primeiro criou seus filhos no mesmo local onde trabalha e luta pelo sustento da 

família, e o segundo cresceu nessa terra e hoje segue os passos do pai. Já no caso de Jonas, outro 

entrevistado, a terra é uma das maiores lembranças de seu pai, que faleceu no ano passado, e hoje 

todos os filhos homens trabalham e vivem dessa terra.  

Outra justificativa que os resistentes atribuem à sua permanência nas terras é o medo de não 

ter com o que trabalhar em caso de venda. Percebemos que os agricultores não enxergam somente o 

presente, mas possuem uma perspectiva de futuro. Eles têm consciência de que o dinheiro da venda 

não duraria para a vida toda, diferente da terra, que, se bem cuidada, sustentaria a família por várias 

gerações.  

A insegurança dos agricultores quanto às perspectivas profissionais pós-venda pode ser 

justificada pelo fato de que eles não têm experiência com nenhum outro tipo de atividade, já que a 

maioria trabalhou somente na agricultura durante a maior parte de suas vidas. Dificilmente 

conseguiriam se encaixar no mercado de trabalho, pois além de não ter experiência, muitas vezes 

são analfabetos e/ou já atingiram uma idade avançada, o que os torna pouco atraentes no ponto de 

vista do contratante. Conforme o relado do Senhor Francisco, filho do resistente Senhor Bebel “A 

gente nasceu e se criou aqui. Nós todos vivemos da propriedade. Então a gente vai vender a 

propriedade pra viver de que, meu patrão?”  

Como já foi dito anteriormente, esses agricultores viveram e trabalham sua vida toda no 

campo, e em sua maioria, foi com muito esforço que conseguiram juntar dinheiro para comprar um 

pedaço de terra. Ser autônomo e trabalhar no que lhes pertence é o maior orgulho de suas vidas. Por 

isso não lhes parece uma ideia agradável trabalhar para outras pessoas, ter um misero salário, sem 

receber os devidos créditos por seu trabalho duro. Segundo o entrevistado Francisco, trabalhando 

para outras pessoas, como um subordinado, não se consegue construir nada na vida. Segundo suas 

palavras: “Propriedade se compra, não se vende”.  
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Ao analisar essa frase, observamos que na visão deste agricultor, o melhor a se fazer é 

sempre procurar comprar mais lotes de terra, pois assim se prospera na vida. Vendendo o que se 

tem, se destrói facilmente o que demorou tantos anos para ser construído. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa demonstrou que, apesar do avanço das multinacionais em várias regiões do 

Brasil, e em especial no Vale do Açu, a agricultura familiar tem sido capaz de resistir, sustentada 

em parte por uma relação de afeto entre o homem e a terra. Não podemos deixar de destacar que 

essa resistência da agricultura familiar é extremante importante para a população brasileira, já que é 

deste setor que vem a maior parte dos alimentos consumidos no país, visto que as grandes empresas 

ligadas ao agronegócio voltam seus produtos especialmente para o mercado externo.  

A instalação dessas empresas no Brasil, e sobretudo na região do vale do Açu, espaço de 

nossa pesquisa, afeta a realidade econômica, social e cultural local, na medida em que substitui 

práticas agrícolas e produtos tradicionais da região, com a introdução de tecnologias, defensivos, 

fertilizantes e também culturas que muitas vezes não estavam na esfera de produção local.  

Sob a justificativa do progresso, modernização da produção e geração de emprego e renda 

para a população, observamos que a implantação destas empresas trouxe impactos negativos para a 

vida e a produção dos pequenos agricultores da região. No entanto, alguns destes não se deixaram 

abater e lutaram pelo direito de ter e manter suas terras e sua produção.  

Através das respostas dos entrevistados foi possível averiguar a consciência que têm do 

valor e dos valores ligados às suas terras, bem como das dificuldades que enfrentariam caso 

sucumbissem às propostas de vendas, muitas vezes observando exemplos dos que se desfizeram de 

suas propriedades na região.  

Dessa forma percebemos que uma importante diferença entre o pequeno agricultor e as 

grandes multinacionais do agronegócio está na sua ligação com a terra. Isso influencia diretamente 

na forma como cada um cuida de suas propriedades. Enquanto o agricultor vê a terra como uma 

parte importante de sua história de vida, cuidando dela como um bem de longa duração, as grandes 

multinacionais a vêem como mais uma fábrica a ser explorada até o último recurso, enxergando 

apenas o presente e fazendo uso indiscriminado da terra sem se preocupar com o futuro.  

Através da observação dos exemplos de luta diária por seu sustento e da sua família, em 

meio a tantas adversidades, podemos perceber na resistência destes pequenos agricultores a força da 

agricultura familiar e sua importância para a economia local, regional e nacional. Concluímos com a 
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certeza de que se fossem oferecidas medidas governamentais adequadas e políticas públicas 

eficientes, baseadas em concessão de créditos e apoio técnico, a agricultura familiar poderia 

alcançar ser ampliada, bem como poderia cumprir uma função social mais consistente e ampla. No 

entanto, as esferas governamentais têm priorizado o apoio a setores e grupos empresariais 

abastados, muitas vezes estrangeiros, deixando de cuidar de seu povo, contribuindo para perpetuar a 

visão de “uma vez colônia, sempre colônia”. 
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TANGRAM: UTILIZANDO A LUDICIDADE PARA ENSINAR CONCEITOS 
MATEMÁTICOS NO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

RESUMO 

Este trabalho tem suma relevância para o 

discente pesquisador, pois possibilitou uma 

vivência real em sala de aula. O objetivo 

consiste em identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no processo de 

aprendizagem da Matemática. A metodologia se 

caracteriza como um estudo de campo, cujos 

sujeitos investigados foram alunos do 4º ano do 

Ensino Fundamental. Os procedimentos 

utilizados foram: estudo bibliográfico, 

observação e uma intervenção socioescolar. Nos 

resultados obteve-se que os referidos alunos têm 

dificuldade em compreender alguns conceitos 

matemáticos. 

ABSTRACT 

This work has great importance for the student 

researcher, because it made possible a real 

experience in the classroom. The main objective 

is to identify the difficulties faced by students in 

the process of learning mathematics’ discipline. 

The methodology is characterized as a field of 

study, whose the subjects were students of the 

4th year of elementary school. The procedures 

used were: bibliographic study, observation and 

a socio-school intervention. The verified results 

it was that the mentioned students have 

difficulty in understanding some mathematical 

concepts. 

1    INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido por discentes do 2º período do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, cujo propósito foi 

desenvolver um estudo sobre as principais dificuldades de aprendizagem de conceitos matemáticos 

no Ensino Fundamental. Nesse contexto, acredita-se que esta pesquisa tem suma relevância para a 

formação discente, pois possibilitou uma vivência real em sala de aula, além de lhes proporcionar 

uma maior experiência da prática educativa. Também foi de grande contribuição para a escola, 

turma, professora vigente e alunos investigados, tendo em vista que a intervenção socioescolar 

realizada trouxe diversos aprendizados para todos os sujeitos envolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades de aprendizagem, Matemática, Intervenção socioescolar. Tangram. 

KEYWORDS:  Learning difficulties, Math, School intervention, Tangram. 
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Diante do exposto, tem-se que o problema abordado durante o projeto foi sobre as 

dificuldades de aprendizagem da Matemática, logo pode-se questionar: Quais as principais 

dificuldades de aprendizagem, nos conceitos matemáticos, enfrentados por alunos do 4º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de ensino? Portanto, este é problema que 

apresenta correlação com a área temática de pesquisa e inovação referente à Educação, pois apesar 

dos diversos estudos desenvolvidos neste âmbito, sente-se a necessidade de buscar uma 

metodologia inovadora que venha a trazer contribuições positivas para o processo de ensino-

aprendizagem da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como por exemplo, a 

ludicidade. 

O público-alvo desta pesquisa foram alunos de uma turma de 4º ano, do turno matutino, da 

Escola Municipal Walfredo Gurgel, localizada no município de Caicó-RN. Mediante algumas 

observações em sala de aula, constatou-se que tais alunos tinham uma grande dificuldade na 

compreensão de alguns conceitos matemáticos e para tentar sanar tais dificuldades foi proposta a 

realização de uma intervenção socioescolar utilizando uma abordagem lúdica, considerada 

facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho consiste em identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no processo de aprendizagem da Matemática. Quanto aos objetivos 

específicos tem-se: realizar uma revisão de literatura para melhor compreensão da temática aqui 

abordada; pesquisar sobre algumas metodologias lúdicas utilizadas no ensino da matemática para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental; propor uma intervenção socioescolar a partir de uma 

abordagem lúdica; verificar a viabilidade da atividade proposta em sala de aula. 

Quando aos resultados obtidos foi possível perceber que de fato os alunos investigados 

apresentavam diversas dificuldades de aprendizagem, não só na matemática, mas também com a 

leitura e a escrita, além das outras áreas, devido lacunas que não foram preenchidas no ano anterior 

(3º ano). Diante disso, pode-se dizer que existiram sim algumas dificuldades durante o 

desenvolvimento da intervenção, pois os alunos não tinham o conhecimento do que é um 

paralelogramo, por exemplo, além de dificuldades em fazer divisão e medições. No entanto, de um 

modo geral, pode-se inferir que a atividade foi bastante viável e possibilitou em grandes 

contribuições para a aprendizagem da turma investigada. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho consiste em expor dados de uma experiência, realizada através 

de uma intervenção socioescolar e propõe-se para os procedimentos metodológicos, primeiramente, 

um estudo bibliográfico, para seleção de material a ser estudado sobre a temática que envolve esta 

pesquisa. Em seguida foram realizadas algumas observações sistemáticas na turma investigada, para 

melhor compreensão da realidade da referida turma e posteriormente foi desenvolvida uma 

intervenção socioescolar em uma turma de 4º ano (matutino) de Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Walfredo Gurgel, localizada no município de Caicó-RN. 

De acordo com Amaral (2007, p.5) a pesquisa bibliográfica é “uma etapa fundamental em 

todo trabalho científico que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o 

embasamento teórico em que se baseará o trabalho”. 

O Método utilizado nesse trabalho é o indutivo, pois tem características empiristas, o qual 

considera o conhecimento como baseado na experiência, onde no mesmo a generalização deriva de 

observações de casos da realidade concreta e são elaboradas a partir de constatações particulares. 

Da mesma forma, seus métodos se baseiam numa pesquisa de natureza aplicada, tendo em vista seu 

objetivo de criar novos conhecimentos com aplicações práticas e com o intuito de solucionar 

problemas específicos. 
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Esta pesquisa trata-se de um estudo de campo, cuja mesma tem por finalidade observar e 

compreender fatos que ocorrem na realidade para, com isso, fazer uma análise dos dados coletados 

a partir de uma fundamentação teórica que aborde a temática estudada. De acordo com Gil (2008) o 

estudo de caso caracteriza-se por ser um “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 

de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível 

mediante os outros tipos de delineamentos considerados” (GIL, 2008, p.57-58). 

Refere-se quanto aos objetivos de uma análise descritiva que tem como propósito descrever 

características de um determinado objeto ou um conjunto destes. Neste trabalho, o estudo será 

voltado para um grupo de pessoas, incluindo alunos e professora, de uma turma de 2º ano do Ensino 

Fundamental de uma escolada rede pública de ensino. 

Diante disso, tem-se que: 

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática. São também as mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais, empresas comerciais, partidos políticos, etc. (GIL, 2008, p.28). 

Quanto à abordagem do problema levantado ela é de análise qualitativa, pois está voltada 

especificamente para a compreensão de um determinado grupo de indivíduos, ou seja, não se 

preocupa com análises e representações numéricas. Segundo Gerhardt e Silveira (2009): 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê 

das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as 

trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são 

não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens 

(GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p.32). 

Portanto, pode-se concluir que a intervenção sociescolar tem suma importância para a 

formação acadêmica e profissional de um Pedagogo, pois é durante a prática escolar que o discente 

em formação pode ter uma vivência real do ambiente educacional, suas potencialidades e 

dificuldades, como por exemplo, estrutura física, situação financeira, projetos desenvolvidos pela 

escola, metodologias de ensino, entre outros aspectos. Com isso, é possível adquirir novos 

conhecimentos que servirão de experiência para a atuação profissional do Pedagogo em sala de 

aula. 

3 O USO DO TANGRAM PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NO 4º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

A intervenção socioescolar consistiu em uma proposta de atividade lúdica com a finalidade 

de ser facilitadora do processo de aprendizagem dos conceitos matemáticos, por alunos de uma 

turma de 4ºano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de ensino. Geralmente, a 

Matemática é trabalhada nas escolas de forma mecânica e teórica, o que na maioria das vezes não é 

visualizado e compreendido pelos alunos de forma esclarecedora, dificultando assim o aprendizado 

de determinados conceitos. Segundo Almeida (2006, p.) “essas dificuldades podem ocorrer não pelo 

nível de complexidade ou pelo fato de não gostar, mas por fatores mentais, psicológicos e 

pedagógicos [...]”. Pensando nisso, após ser feita uma revisão na literatura, encontrou-se o Tangram 
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como sendo um jogo lúdico bastante viável para o ensino da matemática, pois este consiste em jogo 

bastante dinâmico que desperta o interesse do aluno. 

O tangram tem origem chinesa e é também conhecido por o jogo dos sete elementos, por ser 

composto por apenas sete peças (em formas geométricas), cujo mesmo é um quebra-cabeça que tem 

como finalidade formar figuras variadas (números, objetos, letras, etc.), onde os alunos puderam 

conhecer e confeccioná-lo, assim como entender o seu funcionamento e sua lógica, numa mistura de 

aprendizagens, que estão mesclados entre a alegria do brincar no jogo e o raciocínio da matemática 

e geometria. De acordo com Carvalho (2016, p.3-4) o Tangram é considerado um jogo 

manipulativo, e estes são: “ferramentas pedagógicas que favorecem a concentração e atenção, 

desenvolve racionalmente, possibilita a criação de novas estratégias e trabalhar a emoção, 

desenvolve outas capacidades como indutiva, espacial, auditiva e visual na forma lúdica que é uma 

forma prazerosa de aprender”. 

Figura 1 – Imagem ilustrativa do jogo Tangram 

Fonte: http://lurosapedagogia.blogspot.com. In: Carvalho (2016, p.3). 

Dessa forma, acredita-se que o uso do Tangram possa contribuir de forma positiva para o 

desempenho dos alunos na disciplina de Matemática. No entanto, sabe-se que a utilização dos 

materiais manipulativos não é uma garantia de aprendizagem significativa, mas pode ser aplicado 

em sala de aula como sendo uma metodologia inovadora e diferenciada. 

3.1 RELATO DA INTERVENÇÃO COM O TANGRAM 

A intervenção socioescolar foi realizada no dia 30 de Agosto de 2017, no período das 07:40 

hs às 09:40 hs, em uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Walfredo 

Gurgel, localizada no município de Caicó-RN. A atividade proposta tem como objetivo geral Fazer 

com que os alunos aprendam alguns conceitos matemáticos por meio de um jogo denominado 

Tangram. Quanto aos objetivos específicos tem-se: mostrar para os alunos o que é um Tangram e 

fazer com que eles produzam um deste; Levar os alunos à compreensão de alguns conceitos 

matemáticos através da utilização do Tangram; Promover um trabalho em grupo e divertido que 

possa facilitar a aprendizagem e uma melhor interação entre eles; Identificar se houve aprendizado a 

partir da atividade proposta em sala de aula. 

No primeiro momento da intervenção questionou-se aos alunos: quem aqui gosta de 

matemática? Levante a mão! A partir disso, foi possível identificar que a maioria deles apresentava 

interesse pela disciplina em questão. Em seguida, foi feita uma breve contextualização teórica sobre 

figuras geométricas planas e figuras bidimensionais (triângulo, quadrado e paralelogramo), em 

seguida falou-se sobre as características das figuras bidimensionais, sendo que estas possuem 

comprimento e altura. Dando continuidade, mostrou-se para os alunos que as figuras geométricas 
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aqui mencionadas possuem faces e ângulos. Após a explicação destes conceitos bases, questionou-

se aos alunos se os mesmos conheciam o Tangram? Sendo unânime a resposta que “não” 

conheciam, mas alguns já tinham ouvido falar. Então, explicou-se e mostrou-se para eles o que seria 

um Tangram, para melhor compreensão dos mesmos. 

Figura 2 – Primeiro momento da intervenção 

Fonte: Autores 

No segundo momento da aula dividiu-se a turma em pequenos grupos (neste dia estavam 

presentes a quantidade de 15 alunos, então estes foram subdivididos em 5 grupos compostos por 3 

componentes) e deu-se para cada grupo os materiais necessários (Instruções com o passo-a-passo, 

folhas de EVA, régua, lápis e tesoura sem ponta) para que eles produzissem o seu próprio Tangram 

(apenas um por cada grupo). 

Figura 3 – Produzindo o Tangram 

Fonte: Autores 

Ao concluírem esta etapa, deu-se início ao terceiro momento da aula, denominado pelo 

“desafio do Tangram”, onde cada grupo recebeu algumas imagens impressas, que ao ser solicitado, 

teriam que formar a imagem ditada de forma correta, utilizando todas as 7 peças do Tangram. A 

ideia desta atividade consiste no seguinte, o grupo que conseguisse montar a imagem solicitada em 

menor tempo seria pontuado. Ao final desta atividade, o grupo que tivesse obtido maior pontuação 

seria o campeão do desafio. 
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Figura 4 – Desafio do Tangram 

Fonte: Autores 

No final da intervenção questionamos os alunos sobre a opinião dos mesmos em relação à 

atividade realizada e também sobre o que os mesmos conseguiram adquirir de aprendizado. A 

maioria dos alunos disse ter gostado bastante da atividade e queriam que voltássemos lá para 

realizarmos outras atividades “diferentes” com eles. Quanto ao que ficou de aprendizado, os alunos 

mencionaram que aprenderam o que é um paralelogramo, o que é uma figura bidimensional e 

principalmente o que é um Tangram, pois gostaram bastante deste jogo, que eles não conheciam. 

O uso do Tangram no ensino da matemática e geometria em sala de aula é uma estratégia 

que visa um melhor entendimento, tanto de formas como também de números, além de procurar 

despertar a atenção e o interesse do discente para a matemática. Vale ressaltar que durante todo o 

desenvolvimento da atividade com o Tangram, os alunos mostraram-se entusiasmados, interagiam 

entre si e com os professores, além de estarem a todo momento lidando diretamente com a 

matemática, no momento de medir os espaços das figuras geométricas, de identifica-las, entre 

outros aspectos. Com isso, entende-se que esse tipo de abordagem é bem válido, visto que a criança 

interage mais quando passa a gostar do conteúdo. Sendo essencial que aconteça de forma 

espontânea e prazerosa, onde o aluno se sinta motivado em aprender o assunto e que possibilite o 

uso de materiais de fácil manipulação como o Tangram.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com nossos objetivos, almejados no início deste trabalho, tem-se que estes foram 

alcançados de forma positiva, pois constatou-se que a maioria dos alunos apresentam dificuldades 

de aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental, sendo estes relacionados não apenas ao 

nível de complexidade dos conteúdos, mas também por diversos fatores, tais como: psicológicos, 

mentais, pedagógicos, entre outros. 

Mediante a revisão na literatura também foram encontradas algumas metodologias 

consideradas inovadoras que podem e devem ser utilizadas com frequência em sala de aula, como 

por exemplo, a o jogo abordado de forma lúdica. Portanto, vale salientar que o professor deve 

sempre estar buscando novas metodologias, recursos didáticos, ferramentas e estratégias de ensino 

que visem facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. 
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Com as observações realizadas na turma investigada foi possível identificar que os alunos da 

enfrentavam algumas dificuldades no processo de aprendizagem da Matemática, então, para tentar 

sanar tais dificuldades foi proposto uma atividade inovadora com o uso do jogo do Tangram, cujo 

mesmo é considerado um recurso lúdico e manipulativo, que causa interesse nas crianças. 

Nesse contexto, pode-se concluir que a intervenção foi desenvolvida com sucesso e esta 

trouxe grandes contribuições tanto para os alunos que se mostraram bastante entusiasmadas com a 

atividade em sala de aula, como também para a professora vigente que resolveu adotar o uso do 

Tangram em outras ocasiões e também para nós acadêmicos em formação que tivemos a 

oportunidade de vivenciar na prática a realidade em que está inserido um professor pedagogo que 

atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo elaborar e 
implementar uma abordagem de ensino através 
de um material didático investigativo, 
fundamentada na metodologia das Sequências 
de Ensino Investigativas - SEIs, com foco na 
disciplina de Biologia e utilizando uma 

narrativa complementar como forma de 
engajamento e promoção da construção do 
conhecimento teórico e prático baseada na série 
e na graphic novel The Walking Dead, criada 
por Robert Kirkman em 2001 (ainda em 
publicação). 

ABSTRACT 

This paper aims to design and implement a 
teaching approach through an investigative 
didactic material, based on Sequences of 
Investigative Teaching – SIT - methodology, 
focusing on the discipline of Biology and using 
a complementary narrative as a form of 
engagement and promotion of the construction 

of theoretical and practical knowledge based on 
the series and the graphic novel The Walking 
Dead, created by Robert Kirkman in 2001 (still 
in publication). 

1 INTRODUÇÃO 

Em sala de aula, nos deparamos com vários desafios preocupantes e criar métodos para 
manter o aluno focado no conteúdo e na aprendizagem é o mais frequente deles, contudo, devemos 
perseverar na tentativa de criar formas didáticas para que o alunado consiga fixar-se no momento 
compreendendo e assimilar o conteúdo proposto. O pensamento sobre o papel da ludicidade, jogos 

PALAVRAS-CHAVE:  Ensino de Biologia; Ensino por Investigação; Alfabetização Científica. 

KEYWORDS:  Biology Teaching; Inquiry-based Learning; Scientific Literacy. 
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e interação na experiência humana e sociocultural transcorre por muitos campos de estudo, desde a 
Filosofia à Psicologia, a Sociologia etc. Estudiosos como Piaget, Vygotsky, Winnicott e muitos 
outros construíram a base do que é discutido até hoje em relação ao papel do brinquedo, do jogo e 
da narrativa dentro do universo da Educação, discussão essa que já é destaque nas propostas 
governamentais sobre o ensino, como é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

A proposição do Ensino por Investigação derivou, em grande parte, da pesquisa seminal de 
John Dewey no início da década de 1930, que sugeria o pensamento reflexivo como habilidade 
central no aprendizado de ciências. A estrutura sugerida partia da apresentação de um “problema” 
bem definido, passível de interpretações que levassem em consideração possibilidades e valores 
para se testar ideias, objetivando, por fim, a apresentação de uma solução (ou soluções) melhor ou 
mais adequada (BYBEE et al., 2006). A proposta de Dewey foi estudada a fundo e “aprimorada” 
por diversos pesquisadores do ensino de ciências, como Heiss, Ouborn, Hoffman, Atkin e Karplus, 
construindo-se e se reconstruindo, até que os principais aspectos dessa metodologia ficassem mais 
explícitos possíveis (BYBEE et al., 2006). Desses, o principal aspecto que fundamenta nosso 
trabalho é o termo “inquiry”, cuja tradução não consegue veicular a real importância desta prática, 
ficando entre “indagação” e “investigação”. Portanto, esta prática instrucional ficou mais conhecida 
como “inquiry based learning”, traduzida como Ensino por Investigação, sem captar o real sentido 
de seu aspecto principal, que faz ponte com o que foi proposto inicialmente por Dewey – o 
pensamento reflexivo. 

Reconhecendo a dinâmica das aulas de ciências tradicionais não oportunizam ou incentivam 
o uso de habilidades investigativas por parte dos alunos, Ana Maria Pessoa Carvalho e
colaboradores (2013) através do trabalho em um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo –
USP, buscaram o desenvolvimento e proposição das Sequências de Ensino Investigativas – SEIs –
com o intuito de promover o Ensino por Investigação em sala de aula, onde o professor deve
promover a realização de atividades experimentais, leitura de textos, aprofundamento no tema
através de investigações estruturadas – todas com o objetivo comum de resolução de um problema
bem definido, passível de resolução (CARVALHO, 2011; CARVALHO; SASSERON, 2012). A
fundamentação para essa metodologia tem foco principal nos aspectos sociais, enraizada nas teorias
de Vygotsky e Piaget principalmente no que se refere o aprendizado gradativo de práticas
científicas através da proposição de um ambiente investigativo em sala de aula (CARVALHO,
2013).

Levando em conta os aspectos já discutidos, priorizamos, para este trabalho, o uso das SEIs 
como prática instrucional em virtude da sua estrutura apresentar metodologias alternadas em que o 
professor alterne os paradigmas comuns de sala de aula e, principalmente, o objetivo comum de 
promover a alfabetização científica. Com isso, a proposição do presente trabalho foi elaborar uma 
abordagem de ensino através de um material didático investigativo, com foco na disciplina de 
Biologia utilizando o tema patógenos como premissa para o Ensino de Ciências e Biologia, tendo 
em conta a base curricular do ensino médio, utilizando como vertente principal a série e a graphic 
novel The Walking Dead, criada por Robert Kirkman em 2001 (ainda em publicação) para 
desenvolver uma narrativa complementar como forma de engajamento e promoção da construção 
do conhecimento teórico e prático. A escolha dessa vertente se deve, principalmente, ao grande 
apelo que a série possui com a maioria dos jovens e adolescentes de hoje, criando um interesse e um 
engajamento maior sobre o tema. 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A proposta metodológica do presente trabalho consistiu no desenvolvimento e aplicação de 
uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI). Basicamente, esta prática instrucional se resume à 
apresentação de um “problema experimental” seguido de três momentos-chave: Resolução de 
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Problemas, na qual os alunos deverão levantar hipóteses para tentar resolver o problema proposto, 
testarem empiricamente e debaterem em pequenos grupos, analisando o que sabem e o que não 
sabem sobre o conteúdo em questão; Sistematização do Conteúdo, na qual o professor fará um 
levantamento sobre as principais dificuldades e dúvidas dos alunos, apresentando o conteúdo de 
maneira dialogada para que haja uma negociação dos conceitos principais relativos ao conteúdo 
abordado; Escrita ou Desenho da Solução, nesta etapa os alunos irão propor uma solução, após uma 
discussão no pequeno grupo, de maneira escrita para dar suporte à uma discussão no grande grupo, 
na qual iniciarão a apresentação do que foi desenvolvido e fomentar o debate final sobre o problema 
(CARVALHO, 2013). 

As interações discursivas em sala de aula podem ser extremamente úteis para a investigação 
de diversos aspectos da linguagem e comunicação dos alunos durante aulas de ciências 
(SASSERON, 2015). Considerando essa premissa, para a experiência desenvolvida, foi priorizada o 
desenvolvimento de atitudes científicas pelos alunos, e, para tanto, as atividades propostas 
apresentaram características das “sequências de ensino investigativas” (CARVALHO, 2013) 
associadas a elementos de uma narrativa interativa, inspirada na temática Zumbi, com objetivo de 
estimular os alunos a resolver os problemas propostos em questões, sempre tendo em mente o foco 
da aprendizagem colaborativa. O tema abordado na atividade emergiu a partir dos próprios alunos 
que, através de uma consulta inicial, optaram pelo conteúdo “Vírus, Bactérias e Fungos”. 

A pesquisa desenvolvida foi realizada no Campus Macau do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, local de nossa formação acadêmica. Nesta 
instituição, ocorre a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio, com duração mínima de 
quatro anos, nos quais são ministradas todas as disciplinas comuns ao ensino médio além das 
disciplinas especificas ao curso técnico de ingresso dos alunos. Na intervenção relatada neste 
trabalho, levamos em consideração como sujeitos de pesquisa os alunos dos cursos técnicos 
integrados ao ensino médio da referida instituição de ensino que atualmente estão cursando a 
disciplina de Biologia. 

Nessa aplicação, na qual coletamos os dados que analisamos durante o presente trabalho, 
tivemos a participação de alunos do 2° e 3° anos do ensino médio dos cursos de Informática, 
Química e Recursos Pesqueiros, além de três alunos do curso de Licenciatura em Biologia e um 
aluno do Curso de Informática para Internet (EAD), todos do IFRN – Campus Macau, que quiseram 
participar para entender sobre o que se tratava a abordagem de ensino utilizada. A aplicação foi 
realizada no dia 10 de Fevereiro de 2017 no próprio Instituto. Ao todo, a experiência teve a 
presença de dez participantes, divididos em três grupos, sob a supervisão do professor orientador 
deste trabalho, tendo sido conduzida através de uma narrativa ficcional e interativa, com a 
possibilidade de desdobramentos diferentes para cada grupo, as atividades elaboradas e 
disponibilizadas aos alunos no dia da aplicação consistiram de um material de apoio, com conceitos 
gerais e indicação de sites para a pesquisa, e a sequência de tarefas, denominadas, neste caso, de 
“interações”, tendo em vista o caráter de interpretações de papéis. Em breve descrição, cada grupo 
de alunos representava um “centro de pesquisa microbiológica” de determinado país e tinham por 
objetivo investigar dados sobre uma doença hipotética, formular hipóteses sobre seu agente 
causador e embasar suas alegações em explicações bem construídas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para avaliação das interações discursivas dos alunos em sala de aula, priorizamos uma 
análise atitudinal dos alunos em relação as atividades propostas, principalmente por ter relação 
direta com o que pretendemos no presente trabalho, promover a alfabetização científica. Utilizamos 
uma rubrica que trata justamente deste tema, disponibilizada no site do Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa (https://www.ulisboa.pt/), na qual os nove critérios escolhidos descrevemos 

XIII CONGIC | III SECITEX 770



a seguir: (01) Apresenta e identifica as questões em discussão; (02) Mobiliza o conhecimento 
fundamental à discussão; (03) Constrói afirmações com explicações, razões ou evidências; (04) 
Apresenta raciocínios lógicos que respondem às questões em discussão; (05) Argumenta por 
analogia; (06) Estimula a participação dos colegas; (07) Presta atenção às afirmações dos seus 
colegas; (08) Desafia a correção, a lógica, a relevância ou a clareza das afirmações; e (09) Resume 
os argumentos a favor e contra determinado ponto de vista. Cada critério deve ser classificado como 
“excelente”, “bom”, “aceitável” e “insatisfatório” de acordo com o desempenho dos alunos por 
grupo e, para uma melhor apresentação desses resultados de uma forma quantitativa, atribuímos, a 
essa classificação, uma pontuação de “0” a “3”. 

O Gráfico 01 apresenta uma análise geral do desempenho da turma como um todo, 
ranqueando cada critério de acordo com o desempenho, em que a pontuação 9 corresponde ao 
melhor desempenho da turma em determinado critério. Como constatamos o menor desempenho da 
turma foi na “apresentação e identificação das questões em discussão”, critério que atribuímos ao 
pouco conhecimento dos participantes sobre o conteúdo de Biologia abordado, principalmente em 
virtude de ainda não terem conhecimento básico sobre a Citologia, conteúdo necessário para um 
melhor entendimento, além do mais, o tema tratado pode ser mais complexo por não se apresentar 
com um aprofundamento adequado nos livros didáticos para o ensino médio. Destacamos os 
critérios em que os alunos apresentaram um melhor desempenho, a saber “estimula a participação 
de colegas” e “presta atenção nas afirmações dos seus colegas”, com resultado do engajamento dos 
mesmos nas atividades propostas durante a experiência, principalmente em virtude da narrativa 
envolvente e uma competitividade implícita à proposta lúdica. 

Gráfico 01 – Análise do desempenho da turma de acordo com o desempenho por critérios. 

O Gráfico 02 apresenta a média de desempenho de cada grupo considerando a somatória 
todos os critérios por grupos sobre o desempenho de cada grupo de acordo com os critérios 
estabelecidos na rubrica utilizada. Constatamos que todos os grupos apresentaram um desempenho 
acima da média, o que demonstra que atitudes científicas foram realmente estimuladas pela 
sequência de atividades propostas, constatadas através dos comportamentos listados nos critérios 
em questão. Acreditamos que este fato se deve, principalmente, da capacidade de relação e estimulo 
da aprendizagem colaborativa proposta na sequência desenvolvida, além do fato do engajamento na 
tentativa de resolução de um problema hipotético, mas de perigo real. 
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Gráfico 02 – Análise do desempenho dos grupos considerando a média dos critérios. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das características mais importantes do uso de Sequências de Ensino Investigativas 
(SEIs) é justamente sua estrutura sucinta, que permite que o professor alterne momentos de 
engajamento e exposição, pesquisa e comunicação, mudando o paradigma da sala de aula, 
possibilitando que o aluno tenha protagonismo enquanto aprende determinado conteúdo. É 
importante destacar que, após uma análise pessoal, constatamos que esta é uma metodologia que 
funciona em uma aplicação complementar, mas não se sustenta durante uma unidade didática 
completa, ou seja, alguma parte do conteúdo pode ser mediada através dela, mas não acreditamos 
que todo o conteúdo deva ser mediado por apenas uma metodologia. 

Acreditamos que o professor deve sempre buscar novas alternativas para tornar o 
aprendizado mais atrativo para o aluno, portanto, tentamos apresentar um meio inovador e 
engajante, o que não quer dizer que esta seja a alternativa para toda situação de ensino-
aprendizagem. Destacamos que a metodologia de Ensino por Investigação, neste caso introduzida 
através da SEI desenvolvida, aliada ao uso de narrativas, possui, por si só, um potencial de engajar 
os alunos nas tarefas propostas e estimular a aprendizagem, além de despertar habilidades 
cognitivas que não são exploradas em sala de aula. 

Entendemos que ensinar ciências não se trata apenas de fazer conhecer o conteúdo científico 
através de determinada metodologia. Atualmente, existem diversos estudos na área que compõe um 
sólido corpo teórico em constante desenvolvimento. Tal realidade demanda que os profissionais da 
área estejam cientes de todos os avanços da disciplina e estejam em constante formação/atualização, 
destacando a importância da figura do professor-pesquisador, fazendo com que a metodologia de 
ensino seja realmente relevante e significativa em relação ao conteúdo a ser ensinado, de maneira 
que sua prática seja sempre condizente com os objetivos iniciais da Didática das Ciências. 
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CRIAÇÃO  EM JOGO: REFLEXÃO SOBRE A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NO PROCESSO DE CRIAÇÃO  DE UM JOGO DIGITAL 

EDUCACIONAL 

RESUMO 

O presente estudo analisa o processo de       
aprendizagem de um grupo de alunos      
participantes de um projeto de pesquisa cuja       
temática principal são os jogos digitais      
educacionais. Por meio de uma pesquisa      
qualitativa, utilizamos um questionário com     

questões abertas para compreendermos a     
evolução desses alunos nas competências de      
Língua Portuguesa através dos jogos digitais.      
Os resultados apontaram dados bastantes     
positivos, onde constatamos uma evolução do      
conhecimento para cada participante. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, jogos digitais educacionais, 
narrativa. 

ABSTRACT 

The present study analyzes the learning process       
of a group of students participating in a research         
project whose main theme is digital educational       
games. Through a qualitative research, we used       
a questionnaire with open questions to      

understand the evolution of these students in       
Portuguese language skills through digital     
games. The results showed quite positive data,       
where we found an evolution of knowledge for        
each participant. 

KEYWORDS: Teaching-learning of the Portuguese Language, educational games, process of learning 
of the researchers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os jogos digitais já fazem parte do cotidiano dos tempos modernos (OLIVEIRA, 2015). Os             
games vem conquistando uma grande parte da população mundial, não deixando os brasileiros do              
lado de fora. Uma pesquisa realizada pelo NPD Group (National Purchase Diary) apontou que 82%               
dos brasileiros – entre 13 e 59 anos – jogam algum jogo.  

Estabelecendo um recorte diante dos jogos, os educacionais demonstram ter alta capacidade            
para divertir e entreter as pessoas ao mesmo tempo em que incentivam o aprendizado por meio de                 
ambientes interativos e dinâmicos (HSIAO, 2007). Além disso, ao jogar, a pessoa se depara com o                
desejo de vencer, provocando uma sensação agradável, pois as competições e os desafios são              
situações que ativam nossos impulsos humanos (FIALHO, 2008). Vale ressaltar o envolvimento            
afetivo que os jogos proporcionam de um jogador com outros jogadores, viabilizando a geração de               
elementos gráficos capazes de representar uma grande variedade de cenários. A título de exemplo,              
os jogos auxiliam o entendimento de ciências e matemática (MITCHELL; SAVILL-SMITH, 2004)            
quando se está diante de determinados conceitos como moléculas, células e gráficos matemáticos             
(FABRICATORE, 2000). 

Para Mattar (2010), além de empenho e dedicação dos integrantes o processo criativo de um               
jogo proporciona diversão para o inventor, apresentando vários benefícios e evoluções para o             
desenvolvimento de competências e habilidades em leitura e produção textual. 

Assim, este estudo analisa o processo de aprendizagem de alunos participantes de um             
projeto de pesquisa intitulado Jogo digital como ferramenta de apoio ao processo de             
ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e literaturas no ensino médio, o qual está sendo             
fomentado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),               
“REVISÃO AS CEGAS”. 

2 METODOLOGIA 

Para a construção dos dados, um questionário foi elaborado, contendo quinze perguntas            
abertas, a partir da plataforma virtual chamada Google Drive, e sendo aplicado a oito participantes               
do projeto. Com um olhar qualitativo, pretendeu-se compreender a visão de cada integrante sobre a               
narrativa e o desenvolvimento do jogo. 

Especificamente, as perguntas do questionário puderam ser divididas em duas seções. A            
primeira tratou de questões envolvendo a Língua Portuguesa e seu desenvolvimento em sala de              
aula, dificuldades apresentadas na construção de textos e o gênero preferido tanto para ler quanto               
para escrever. A segunda seção questionou-os a respeito de sua experiência até a atual etapa do                
projeto como “o que é ser um gamer” e autoavaliação sobre ser um bom jogador. O questionário                 
possuía as perguntas a seguir: 

XIII CONGIC | III SECITEX 775



PRIMEIRA SEÇÃO 

1.      O que é ser um bom aluno de Língua Portuguesa?

2. Você acredita ser um bom aluno? Justifique.

3. O que você acha que poderia melhorar para ser um bom aluno (o que lhe falta)?

4. Você tem dificuldade para construir textos?

5. Qual o seu gênero preferido para ler?

6. Qual o seu gênero preferido para escrever?

7. Você já publicou algum texto em sites ou participou em concursos de redação? (Se sim, quais?)

SEGUNDA  SEÇÃO 

8. O que é ser um bom jogador(Gamer)?

9. Você se considera um bom jogador? Justifique.

10. Você já aprendeu algo relacionado às disciplinas “de sala de aula” jogando algum jogo digital?              
(Se sim, poderia citar um exemplo?)

11. Quais benefícios em termos de aprendizagem o processo de desenvolvimento do jogo já            
proporcionou para você?

12.  Quais principais dificuldades encontradas no processo de desenvolvimento do jogo?

13. Quais benefícios para os futuros jogadores você já consegue enxergar em relação ao processo de              
aprendizagem da Língua Portuguesa no jogo?

14. Qual o papel que você considera de maior aprendizagem: na preparação do jogo ou jogando o               
jogo?

15.  Que sugestão de jogo educacional (disciplina/conteúdo) você daria para um próximo projeto?

3 RESULTADOS  ALCANÇADOS/DISCUSSÕES 

A partir da Figura 1, os participantes afirmaram que ao criar seu próprio jogo, e não só                 
jogando, vão se sentir mais envolvidos com os conteúdos, com o assunto, com o contexto. Sobre                
isso, trazemos como referência Morais et al (2015) quando assevera que a aprendizagem se dá               
significativamente durante o processo de desenvolvimento do jogo. Em outras palavras, ao conhecer             
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mais detalhadamente a estrutura linguística, o desenvolvedor do jogo de forma contínua praticará             
todo o conteúdo do jogo, fruto de suas pesquisas à construção do game. 

Figura 1: Percepção da aprendizagem 

A aprendizagem em relação à Língua Portuguesa pôde ser fomentada na elaboração de             
resumos mais coesos e coerentes, na análise de artigos publicados por outros pesquisadores, na              
atenção quanto à língua padrão além de interpretar a linguagem de programação associada a jogos               
digitais educacionais. E o mais interessante: saber que é possível aprender de forma significativa              
além de aprazível. 

Ao serem questionados sobre a aprendizagem de assuntos escolares ao jogarem um jogo,             
cinco pesquisadores apontaram que aprenderam quando jogaram e três que não houve aprendizado.             
 Os que disseram aprender algo enquanto joga, apontaram aprendizado em Língua Portuguesa e             
inglesa, e a ter um melhor raciocínio lógico. Dos que disseram não aprender, um não joga nenhum                 
tipo de jogo digital e os outros dois disseram que graças ao aplicativo kahoot puderam exercitar                
seus conhecimentos na disciplina de física. 

Já em relação a ser um bom jogador e a ser um bom aluno, o resultado ficou bastante                  
próximo, conforme podemos conferir na Figura 2: 

A partir da Figura 2, quando questionados sobre ser bom jogador e bom aluno, os dados                
revelaram que a maioria dos participantes do projeto é melhor jogando do que estudando; dois               
alunos conseguem conciliar o jogo com o estudo; dois alunos conseguem ser apenas bons alunos; e                
apenas um não é nem bom sendo um jogador nem sendo aluno.  
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Figura 2: Bom aluno x Bom jogador 

Quanto às dificuldades durante o desenvolvimento da narrativa do jogo, o tempo de 
realização das etapas do projeto e a criação de missões que não devessem tornar o jogo tedioso 
foram os maiores desafios para o grupo. Por se tratar de um jogo educacional de Língua Portuguesa, 
a maior preocupação dos participantes do projeto foi conseguir conciliar os atrativos de um jogo – a 
mecânica juntamente com a jogabilidade, características que proporcionem experiências lúdicas e 
significativas para os jogadores (HUOTARI & HAMARI, 2012) – com a coerência necessária para 
se constituir como um jogo, sobremaneira, fomentador das competências da Língua Portuguesa. Por 
fim, apesar do projeto ter auxiliado bastante os integrantes na interpretação textual e na construção 
da narrativa do jogo, a maioria ainda afirma ter dificuldades na construção de textos. 

4    CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Este trabalho apresentou uma reflexão acerca do processo de aprendizagem de competências 
da disciplina de Língua Portuguesa com os integrantes do projeto Jogo digital como ferramenta de 
apoio ao processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e literaturas no ensino médio . A 
partir dos resultados, pudemos observar as vantagens que o processo de desenvolvimento de um 
jogo proporciona aos envolvidos, onde constatamos que houve um significativo amadurecimento e 
aprendizagem durante a realização do projeto, antes mesmo de usufruir de seu principal resultado 
(um jogo digital para colaborar no processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no 
Ensino Médio). 
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Como trabalhos futuros, os integrantes do projeto, que ainda estão no processo de 
desenvolvimento de um jogo para Língua Portuguesa, pretendem expandir a pesquisa para outras 
disciplinas e desenvolver jogos que abordem, por exemplo, conceitos de Biologia, História, 
Eletricidade Instrumental, Matemática. 
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RESUMO 

O artigo propõe uma análise sobre as 

contribuições de Georg Lukács para 

educação. Pretendemos analisar a função 

docente a partir de uma revisão 

bibliográfica que nos subsidiará um estudo 

posterior de campo. Faremos uma leitura 

exploratória acerca das relações entre 

educação e trabalho, bem como a análise da 

natureza da educação à luz de Marx (1996). Ao 

fim, faremos uma análise do conceito de 

ontologia do ser social para apontar as 

contribuições para o trabalho docente nos dias 

de hoje. 

ABSTRACT 
The article proposes an analysis of Georg 

Lukács' contributions to education. We intend 

to analyze the teaching function from a 

bibliographical review that will subsidize a later 

field study. We will make an exploratory 

reading about the relations between work and 

education, as well as the analysis of the nature  of 

education in the vision of Marx  (1996). Finally, 

we will make an analysis of the concept of 

ontology of the social being to point out 

contributions to the teaching work these days. 

1 INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa, buscamos trabalhar uma análise sobre a função ontológica do educador, isto 

é, qual a característica que permite ao homem o ato de educar, como ele é influenciado pelo meio 

para realizar essa tarefa e como tem sido esse processo na atualidade. Buscou-se, assim, realizar 

determinada análise sobre o fenômeno da educação a partir do ponto de vista de Marx e sobre o 

fenômeno ontológico em Gyorgy Lukács, enquanto perspectiva histórica para compreensão da 

essência do ato educativo, de forma a pensar a partir deles algumas questões pontuais na 

contemporaneidade. 

Nossa investigação se deu a partir do destaque do conceito de “função ontológica do 

educador”. A compreensão deste conceito parte da ideia da atuação docente como uma potência que 

extrapola seu fazer técnico-profissional e aponta para a compreensão de mundo, de sociedade 

diametralmente oposto ao vigente. 

Desse modo, a função ontológica se vincula ao combate do ideário e valores do 

neoliberalismo. Para tal, se faz importante o conhecimento e a crítica desse ideário e suas 

implicações para a existência humana. O modelo de sociedade neoliberal no qual vivemos vem se 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho docente, função ontológica, trabalho e educação. 

KEYWORDS: Teaching work, ontological function, work and education. 
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legitimando e naturalizando nos espaços públicos através de um modelo de educação e uma ação 

docente que doméstica e adestra os sujeitos ao invés de despertar a sua criticidade. 

Nesse contexto, as instituições de ensino se constituem como verdadeiras fábricas de 

competição que visam mais o resultado quantificado e reitificando do que o papel ativo que o

conhecimento possibilita ao sujeito. Dessa forma, a educação deixa de ser compreendida enquanto 

direito social e passa a ser uma aquisição individual, migrando da sua dimensão política para 

atender às demandas do mercado, tornando-se mercadoria. O educador, nesse sentido, surge como 

um ser que, compreendendo a sua tarefa originária, é capaz de sistematizar e canalizar seu saber e 

sua ação para a construção de sociedades fundadas nos valores e princípios da igualdade, da 

solidariedade e da generosidade humana e, desse modo, sua constante formação se dará no sentido 

de ajudar os educandos a ler criticamente a realidade a qual se vinculam para desarticular o 

embrutecimento e mutilação inerentes ao neoliberalismo. Assim, através de uma análise de uma 

ontologia da educação buscou-se investigar como se dá o processo de formação dos indivíduos 

enquanto seres sociais. 

2 RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO 

Educação e trabalho são categorias tidas como formas moventes e movidas dentro de um 

processo que diz respeito à evolução do ser social na história, isto é, possuem uma dinâmica prática 

em comum ao relacionar sujeito e realidade, donde percebe-se que o movimento destas formas trata 

de compor a realidade social ao longo do desenvolvimento da história dos homens, que se dá a 

partir de uma intervenção intencional destes na realidade, em função da necessidade, visando 

transformações objetivas. (TONET, 2011) 

Há uma relação de identificação entre essas categorias à medida que se constituem de 

atividades que somente o homem pode realizar. Nessa correlação, o homem em meio a este 

caminho busca produzir seu meio de vida e aprende a fazer sua existência no próprio ato de 

executar tal possibilidade. De outro modo, explicita Ivo Tonet (2011, p. 17) “essa simultânea 

articulação e diferença do mundo dos homens com a natureza tem por fundamento o trabalho. Por 

meio do trabalho, os homens não apenas constroem materialmente a sociedade, mas também 

lançam as bases para que se construam como indivíduos”.  

Compreende-se, portanto, que a essência humana sempre necessitará, para poder existir, 

exercer a transformação da natureza humana. Em outras palavras, exercer o ato de trabalhar. Esta 

essência, no entanto, não é algo natural que antecede a existência, mas sim algo produzido pelos 

próprios homens. Na concepção de Marx, a transformação da realidade só poderia se dar através de 

uma síntese entre ideia e matéria, realizada no e pelo trabalho, o que determinaria este mundo dos 

homens, que tem no trabalho sua categoria fundante. Desta forma, discute Tonet (2011, p. 4-5), 

Marx, contudo, ao analisar o ato que funda o ser social – o trabalho – constata que este é uma 

síntese entre subjetividade e objetividade, entre consciência e realidade objetiva. E esta síntese é 

realizada pela atividade prática. De modo que, para ele, o que caracteriza essencialmente o ser 

social, o que o demarca frente ao ser natural, não é apenas a racionalidade, mas a práxis, ou seja, 

uma atividade que, articulando as categorias da subjetividade e da objetividade, dá origem a um 

novo tipo de ser, que é precisamente o ser social. 

Assim, é nesse movimento concreto de demandas a serem satisfeitas que o homem se constrói 

e educa-se, no sentido de aprender a ser homem, isto é, ergue-se enquanto ser social. Este 

aprendizado é uma formação que se configura em um processo educativo, visto que o ato do

trabalho engloba outros processos, como desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que o 

insiram no processo social. Portanto, educação e trabalho são engrenagens dos processos históricos 

e coincidem-se em sua origem, uma vez que a produção e reprodução da sociabilidade está 

intrinsicamente ligada ao modo como o conhecimento historicamente acumulado será distribuído 

para a intervenção do ser humano no mundo. 
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O trabalho é a forma pelo qual o homem transforma a natureza e simultaneamente transforma 

a si mesmo, criando assim uma objetivação cheia de possibilidades. Essas possibilidades se 

constituirão como um patrimônio de produção contínua, o que caracteriza a individualidade no 

processo de sair do "si" e se transformar no "para si" remetendo a produção da totalidade social. 

Nesse sentido, além de produzir objetos externos a partir de sua projeção antecipada na consciência, 

constrói a si mesmo concomitantemente às relações sociais. A totalidade social, dessa forma, seria 

determinadas formas de como o homem articula um conjunto de partes que integram a realidade 

social, partes estas que se organizam numa relação de dependência e ao mesmo tempo de 

reciprocidade. Pois, embora o trabalho seja categoria fundante do ser social organizado como tal, 

ele é apenas um dos momentos da constituição dessa realidade social, pois além dele, existem 

outros momentos como a linguagem, a socialidade, e a própria educação, categorias estas que se 

mesclam para cumprir suas funções sociais. Assim, explicita Tonet (2011, p. 5). 

É, portanto, a partir do trabalho que surgem todos esses outros momentos da realidade social. 

Cada um com uma natureza e uma função próprias na reprodução do ser social. Deste modo, 

podemos dizer que entre o trabalho e as outras atividades existe uma relação de dependência 

ontológica, de autonomia relativa e de determinação recíproca.  Dependência ontológica de todas 

elas em relação ao trabalho, pois este constitui o seu fundamento. Autonomia relativa, pois cada 

uma delas cumpre uma função que não resulta mecanicamente de sua relação com o trabalho. 

Determinação recíproca, pois todas elas, inclusive o trabalho, se relacionam entre si e se 

constituem mutuamente nesse processo. 

Destarte a isso, apenas o trabalho é a categoria cuja natureza tem como objetivo produzir as 

condições e bens necessários à existência humana, portanto, é a partir do trabalho que as outras 

partes irão surgir como forma de incrementar e complementar as demandas sociais necessárias. É 

apenas a partir de uma análise da gênese do ser social que as partes que integram esta realidade 

podem ser compreendidas, tendo em vista as relações que estas mantem com a totalidade. 

O trabalho, então, será sempre um ato social e teleológico, isto é, visa um fim enquanto 

atividade humana. Aliado à educação, implica no desenvolvimento de formas e conteúdos que, 

através da experiência, fomentam um processo de aprendizagem, pois o homem precisa aprender o 

que tem que fazer, precisa desenvolver conhecimentos, técnicas e habilidades ao criar sua vida 

social, além do que, o trabalho enquanto atividade intencional precisa ser conscientemente guiada. 

O trabalho, assim, atua mediando a relação homem-natureza, e a educação, mediando os homens 

entre si. Como diz Tonet (2011, p. 6-7) 

É neste processo de nos tornarmos membros do gênero humano que a educação tem um papel 

importantíssimo. No seu sentido mais geral, a educação cumpre a função de permitir aos 

indivíduos essa apropriação dos conhecimentos, habilidades, valores e comportamentos que lhes 

permitam inserir-se no processo social. 

Destaca-se, dessa forma, que a educação é fundamental ao fomentar a reprodução do ser 

social, principalmente no trajeto de fundamentar o processo de trabalho no sistema industrial, visto 

que os processos que as máquinas executam incorporam os conhecimentos do trabalhador. Assim, 

de acordo com Marx (2011, p.23), “a divisão do trabalho só surge efetivamente, a partir do 

momento em que se opera uma divisão entre o trabalho material e intelectual.”. 

No entanto, o ato de apropriar-se da terra e torna-la propriedade privada fez com que os 

homens se dividissem em classes, inicialmente, proprietários e não proprietários. Com isso, ocorreu 

de os nãos proprietários se submeterem a acordos regulados pelos proprietários, dentre os quais ter 

de trabalhar para manter a si mesmo e os donos da terra. Com isso, surgia também a cisão dos 

processos de interação mediados pela educação, isto é, surgia uma educação voltada para os 

proprietários, centrada em atividades lúdicas e intelectuais, e uma para a classe proprietária, na qual 

eram reforçados o processo de trabalho. A escola surgia, assim, como lugar para o ócio, para os que 

tinham tempo livre. A educação institucionalizada dentro de uma sociedade dividida em classes 
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contribuía, portanto, para o aprofundamento da divisão do trabalho. Assim, Marx (2011, p.30) 

constata: 

A força de trabalho em ação, o trabalho mesmo, é, portanto, a atividade vital peculiar ao operário, 

seu modo peculiar de manifestar a vida. E é esta atividade vital que ele vende a um terceiro para 

assegurar-se dos meios de subsistência necessários. Sua atividade vital não lhe é, pois, senão um 

meio de poder existir. Trabalha para viver. Para ele próprio, o trabalho não faz parte de sua vida; é 

antes um sacrifício de sua vida. É uma mercadoria que adjudicou a um terceiro. Eis porque o 

produto de sua atividade não é também o objetivo de sua atividade. 

Numa perspectiva marxiana, entende-se que em decorrência da complexificação da sociedade 

com o advento da propriedade privada e da divisão social do trabalho, a natureza do ser social 

transformou-se, e com ela, todos os aspectos que compunham a vida social, cujos reflexos 

permeiam aspectos da dinâmica contemporânea. 

Essas transformações trazem em seu bojo uma concepção geral de uma educação burguesa 

cuja estrutura visa a reprodução da dominação do capital. No entanto, Marx via também, outra 

concepção mais essencial, ao constatar que a educação nas escolas era marcada por contradições 

que não negavam a realidade que integrava, sendo assim, poderiam vir a ser um espaço importante 

para a socialização de conhecimentos capazes de permitir a superação de condições que impediam 

uma formação consciente do homem. Dessa forma, fundamenta em sua concepção que “A causa 

não está na consciência, mas no ser”. Não no pensamento, mas na vida; a causa está na evolução e 

na conduta empírica do indivíduo que, por sua vez, dependem das condições universais. (MARX, 

2011, p.43). 

Assim sendo, é necessário mudar os homens e suas consciências para que se possa modificar 

as condições e circunstâncias que determinam suas possibilidades de superação e emancipação dos 

caminhos opressores, os quais interferem no desenvolvimento pleno dos indivíduos, isto é, é 

necessário romper com a lógica que faz da vida um mero reduto do capital. É, portanto, nesse 

sentido, que uma crítica da educação se faz necessária, visto que uma instituição de ensino deve não 

apenas qualificar a força de trabalho, mas sim possibilitar uma capacidade de compreensão da 

existência concreta valorizando o potencial criador do trabalhador para que se afaste da alienação 

provocada pela exploração que o capitalismo engendra. 

3 O CONCEITO DE ONTOLOGIA DO SER SOCIAL EM GYORGY LUKÁCS 

A ontologia em Lukács nos permite compreender a crítica deste autor húngaro ao 

neopositivismo, expresso no modelo capitalista e no marxismo tradicional. Nesse sentido, o 

objetivo crucial da obra e do pensamento do Lukács maduro, consiste em retomar, com urgência e 

radicalidade, o contato com as grandes tradições do marxismo, donde o aspecto ontológico 

proposto por este pensador é resgatado e não substituído pelo pragmatismo e pelo dogmatismo 

instrumental como acontece no pensamento stalinista, o que consiste, por conseguinte, em devolver 

a o pensamento marxiano a sua abordagem crítica. 

Para tanto, Lukács retoma pontos cruciais levantados por Hegel como a concepção da 

ontologia enquanto uma história e, nessa sequência, o trabalho como uma produção humana capaz 

de constituir a sua própria essência. Assim, reconquista no pensamento marxiano a influência 

hegeliana e reassume o trabalho enquanto categoria fundante do ser social, uma vez que ele 

transforma a natureza na base material indispensável ao mundo humano. 

Para localizarmos o pensamento de Marx, vejamos o que este autor elabora: 

Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa operações 

semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o 

que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de 

transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia 

antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual 
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opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei 

determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade (KARL, Marx, O 

Capital, 1996. p. 297-298). 

O trabalho se estabelece, para tanto, enquanto um atributo inteiramente humano que exige 

anteriormente à concretização da ação, isto é, da sua objetificação, uma prévia-ideação abstrata, 

capaz de situar historicamente o indivíduo no conflito em que se encontra para, assim, antever a sua 

prática de acordo com as finalidades que ele estabelece e, por conseguinte, modificar a sua 

realidade. Ou seja, o ser, em flagrante com uma necessidade, se propõe a satisfazê-la, o que exige 

ao humano peculiaridades que o distingue dos demais seres. Essa satisfação acontece por meio da 

consciência, através da qual ele idealiza o que ele irá objetivar, permitindo-o situar-se em seu 

contexto histórico passado, presente e futuro, e estabelecer, assim, finalidades e casualidades. Dessa 

forma, temos na prévia-ideação o momento pelo qual o indivíduo projeta, a partir do confronto e/ou 

necessidade em que ele se encontra, a sua intervenção na realidade e é nesse processo que o sujeito 

carrega consigo as suas concepções de mundo e a sua cultura, que já foram consequências de outras 

interações que tinham como fundamento o trabalho, o que permite, portanto, afirmar que essas 

mesmas concepções estão postas à alteração de acordo com a dialética da nova prática produzida. 

A partir da objetificação do idealizado, ocorre a separação entre o ser e o que foi 

materializado por este, isto é, o objeto, para Lukács, será distinto do ser humano e vice-versa. 

Entretanto, ocorre o processo de exteriorização do trabalho, o que significa que embora o indivíduo 

e o objeto sejam distintos entre si, a subjetividade do indivíduo é confrontada a partir do que fora 

objetivado, uma vez que o produto do seu trabalho pode lhe colocar em confronto com suas 

habilidades e com as suas concepções de mundo, o que consiste em um processo constante de 

autocriação do humano. Assim, podemos afirmar que a objetivação e a exteriorização são processos 

nos quais o sujeito se constitui enquanto tal, bem como a realidade se transforma e, 

consequentemente, a sociedade também. Nesse percurso, a malha social e o indivíduo poderão se 

deparar com uma gama de consequências e resultados impensáveis oriundos daquela objetivação, 

formando, assim, um círculo que sempre levará a novas necessidades, a novos confrontos, ao 

desenvolvimento de novas habilidades e uma reprodução constante e consciente do trabalho e da 

sociedade que irão resultar sempre em novas necessidades e habilidades, novamente. Ainda assim, 

cabe diferenciarmos o objeto do indivíduo que o cria. De acordo com Lukács, o material objetivado 

e o sujeito criador são entes totalmente distintos entre si, uma vez que ambos possuem histórias 

diferentes e o objeto existe para além do seu criador. 

Para entendermos a peculiaridade humana manifesta, sinteticamente, na consciência e no 

trabalho, precisamos, sobretudo, distinguirmos o que seria, para Lukács, as três esferas ontológicas, 

sejam elas a inorgânica, a biológica e o ser social. De acordo com o pensador húngaro: 

O ente inorgânico não tem vida e a sua existência enquanto tal se baseia na sua transformação em 

um outro material de mesma natureza, isto consiste, por exemplo, nas transformações químicas 

que acontecem. A esfera biológica, no entanto, se manifesta enquanto reprodução da mesma, ou 

seja, um ente que tem como finalidade a reprodução da sua espécie como, por exemplo, as plantas. 

Diferentemente dos demais, o ser social se constrói enquanto um ser consciente, que está em um 

processo constante de construção e que se consagra enquanto tal por meio do trabalho. Apesar 

dessas distinções, as três esferas estão em constate inter-relação. (LUCÁKS, 2012, p. 204) 

Em síntese, não existiria o ser social sem as bases inorgânica e orgânica, tendo em vista que, 

a construção historicamente do ser social se deu através de saltos, isto é, uma forma mais complexa 

e algo qualitativamente novo e com o salto surge sempre uma nova forma de ser que a ciência até 

hoje ainda tenta explicar, isto é, na ontologia marxiana-lukasiana os homens ao se apropriarem das 

objetivações e continuamente agindo sobre ela, transformando-as continuamente sobre a natureza 

na qual estão inseridos, conseguem oferecer condições de existência e reprodução da vida. Com 

isso, concomitantemente ao transformarem objetivamente a natureza, o homem estará 
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transformando a si mesmo enquanto sujeito forjando, assim, uma inter-relação entre ele e a 

natureza. O trabalho surge a partir de tal inter-relação, relação essa que funda o ser social, de outro 

modo, isso não significa que o trabalho está sendo limitada a totalidade social. Ora, o trabalho tem 

por objetivo canalizar as atividades do homem para produzir os bens necessários à vida. Os 

complexos sociais surgem a partir das relações da sociabilidade já construída. Por intermédio disso, 

a educação é um complexo social fundada pelo trabalho, assim como os demais complexos, a 

educação se caracteriza também pelas relações entre teleologia e causalidade. Assim como o 

trabalho, a educação se desenha como uma objetificação de posições teleológicas. Tendo em vista 

que, o ato educativo é sim uma teleologia, que visa exclusivamente à formação humana. Nesse 

sentido, as contribuições lukacsianas nos mostram ontologicamente a importância de compreender 

em sua essência as relações entre trabalho e educação e construir um espaço voltado para 

objetivação de posições teleológicas voltadas para a emancipação humana. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta desse trabalho até aqui foi de realizar uma investigação sobre as relações entre 

trabalho e educação, de modo que compreendemos o trabalho e educação como categorias que 

permanecem inter-relações desde a gênese do ser social. A categoria trabalho faz parte do processo 

histórico do homem, pelo fato de transformar toda a natureza ao seu redor, em função da necessidade 

de reprodução. A articulação do homem com a natureza cria não somente os bens materiais, mas 

constrói relações do homem para com o homem. Assim, o homem constrói inter-relações para 

consigo mesmo e educando-se, no sentido de aprender a possui humanidade. Tal aprendizado é uma 

formação que caracteriza-se como um processo educativo, visto que, o trabalho engloba todos outros 

complexos, neste caso, a educação colaborando para o desenvolvimento de suas ações laborativas. 

Portanto, permitimo-nos dizer que o trabalho, então, será sempre um ato social e teleológico, isto é, 

visa um fim enquanto atividade humana. Aliado à educação, implica no desenvolvimento de 

conhecimentos, técnicas e habilidades, é para com isso que, o trabalho enquanto atividade 

intencional precisa ser conscientemente e intencionalmente guiada. 

Ao discorremos sobre o conceito de ontologia do ser social em Lukács, o autor faz 

compreender a crítica ao neopositivismo expresso no modelo capitalista e de entender a importância 

que conheçamos as relações sociais engendradas pelo modo de produção capitalista, onde 

determinam que os homens se moldam a partir das condições materiais, ou seja, formam-se na 

objetividade do trabalho. Neste sentido, o objetivo primordial da obra e do pensamento do Lukács 

maduro, consiste em retomar, com urgência e radicalidade, o contato com as grandes tradições do 

marxismo. A partir de alguns pontos relevantes levantados por Hegel, no qual vem tratar a 

concepção de ontologia enquanto uma história e o trabalho como uma produção humana capaz de 

constituir a sua própria essência. Tais atribuições como a reconquista no pensamento marxista e a 

influência hegeliana reassume o trabalho enquanto categoria fundamente do ser social. O trabalho, 

em sentido estrito, é o ato de objetivar algo que já foi previamente ideado, ou seja, o homem para 

satisfazer suas necessidades interfere na natureza a fim de saciar seus anseios, tais ações antes de 

objetivadas foram projetadas em sua subjetividade. O indivíduo na sua incessante produção do novo 

poderá se deparar com diversas consequências e resultados impensáveis oriundos de tal objetivação, 

formando, assim, um círculo que sempre levará a novas necessidades. 

Portanto, condição ontológica do “Ser” professor está ligada à avaliação crítica dos ideários e 

valores neoliberais. Seu trabalho técnico/profissional se alinha à luta para construir sociedades 

fundadas nos valores e princípios da igualdade, da solidariedade e da generosidade humana. Desta 

feita, seu processo de auto formação se realiza dia após dia a fim de ajudar os educandos a ler 

criticamente a realidade embrutecedora e mutiladora a qual se assenta a vida e a existência no modo 

de organização capitalista da sociedade. Sua luta consiste em romper com as políticas 

compensatórias ou de filantropia no âmbito social, econômico e educacional. Além do que, o/a 

docente comprometido com a sua função originária se organiza coletivamente e luta por mudanças 

XIII CONGIC | III SECITEX 785



que não se constituam em reforço a esse modelo societário. 
A perspectiva de mudança a qual alude uma atuação intencional do/a docente visa combater 

as políticas compensatórias ou de filantropia do âmbito social, econômico e, principalmente, 
educacional, porque a mudança exige transformação qualitativa e radical. Nesse sentido, as 
mudanças apontam para a configuração de novos formatos de relação social, relações que no 
mundo atual visem à construção efetiva de um modelo alternativo ao vigente, uma vez que a 
dimensão ontológica, também se estabelece por meio da ação educativa, através de uma práxis que 
reconheça a si mesmo e sua potência de transformação. 

O que pode dificultar a efetivação da condição ontológica docente diz respeito à própria 

formação deste. A dificuldade que se tem, por exemplo, em lidar com a interdisciplinaridade uma 

vez que ao profissional da educação comprometido, cabe o conhecimento de toda a complexidade 

de problemas que a sociedade atual enfrenta, referente a isso se demanda a colaboração e integração 

entre os diferentes campos da ciência. 

Enfim, o presente estudo aponta que somente é provável colocar a questão “Qual o sentido da 

práxis pedagógica?” quando nos encontramos envolto de uma necessidade e uma soberana vontade 

de trazer como ponto capital dessa discussão um redimensionamento do que é ordinário e se faz 

acontecer correntemente silencioso na prática pedagógica. Nessa perspectiva nos inserimos nesse 

estudo, enquanto sujeitos envolvidos no processo de ensinar e aprender. O que nos possibilita 

realizar o movimento epistemológico da nossa própria prática e, de outro modo perceber o 

desenrolar que leva a concretização de tal “práxis”. É o que esperamos como continuidade desse 

estudo. 

Se por um lado há necessidade de redimensionamento é devido à dimensão atual se encontrar 

demasiadamente carcomida ou, ainda, porque essa dimensão não obteve temporalidade na prática 

vigente. Fato é que a questão pode ser posta espreitando amiúde essas nuanças inerentes à própria 

problemática. A dimensão “desgastada” a qual nos referimos se encontra fortemente ligada aos 

processos atados desde meados do século XIX (momento em que o positivismo novecentista 

incutiu nas mentes a noção de que só é possível a verdade se ela for científica) no qual a educação 

e, por conseguinte, os professores estão inseridos. 

Além disso, a tentativa de redimensionar a prática pedagógica pode ocorrer devido a não 

efetividade da sua condição elementar, que é o ato de conduzir de um estado de ignorância ao 

conhecimento. Ou melhor, podemos vislumbrar a urgência de se reinventar a prática pedagógica 

pelo fato de na sua temporalidade atual ela não se realizar ao menos nos moldes conservadores e 

tradicionais. 

Para Lukács, portanto, o fundamental na educação é apontar para a humanidade reagir ao 

modo socialmente estabelecido, ao mesmo tempo em que contribuir para a reprodução dessa 

mesma humanidade enquanto complexo social. Porém, nesse movimento aparentemente 

contraditório é que é possível perceber que nenhuma educação é capaz de tornar o humano pronto e 

acabado. Pois, mesmo quando o educador realiza sua função originária não se é possível de 

antemão determinar o modo de agir dos atores sociais. 
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GÊNERO E TRABALHO NO MST: A INVISIBILIZAÇÃO DO PAPEL 

FEMININO 

NASCIMENTO, E. L.1; LOPES, J. D. S.2; AZEVEDO, C. S.3; SILVA, A. T.4 e GALVÃO, A. K. L5. 
1,2,3,4 e 5 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA:  Ciências Humanas. 

RESUMO 

O objetivo do estudo é investigar os lugares da 
mulher no acampamento José Martí/MST de 
Canguaretama/RN, nas relações de trabalho, 
visando analisar como essas relações são 
constituídas e quais os significados que as 
mulheres acampadas atribuem ao trabalho. Para 
isso, além da revisão de literatura, foram 

realizadas entrevistas com 22 mulheres, e 
reuniões no acampamento citado, no período de 
abril a julho de 2017. Podemos constatar através 
deste estudo que as mulheres acampadas, além de 
ter seu papel invisibilizado, também vem 
invisibilizando a importância do seu trabalho.

ABSTRACT 

The objective of the study is to investigate the 
places of the woman in the José Martí / MST 
settlement of Canguaretama / RN, in the labor 
relations, aiming to analyze how these relations 
are constituted and what the meanings the 
women camped attribute to the work. For this, in 

addition to the literature review, interviews were 
conducted with 22 women and meetings at the 
above mentioned settlement, from April to July 
2017. We can see from this study that the women 
settled, besides having their role invisible, also 
comes Making the importance of their work 
invisible.

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz parte do Projeto Integrador, componente curricular do terceiro período 
do curso de Licenciatura em Educação do Campo1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte2 - Campus Canguaretama, que tem como tema Lugares do 

1 Doravante utilizaremos a sigla LEDOC. 
2 Doravante utilizaremos a sigla IFRN. 

PALAVRAS-CHAVE:  Gênero, trabalho, MST, agricultura familiar, invisibilização. 

KEYWORDS:  Gender, Job, MST, Family agriculture, Invisibility. 
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feminino na agricultura familiar: olhares sobre o Acampamento José Martí/MST de 
Canguaretama/RN. O Projeto Pedagógico do referido curso entende o Projeto Integrador como um 
momento formativo no qual “os alunos deverão indagar-se sobre a realidade dada de modo a buscar 
compreender a dinâmica sociocultural e o processo produtivo no qual estão inseridos os sujeitos do 
campo (em uma dada comunidade)” (IFRN, 2016, p.31). Desenvolvido durante os tempos-
comunidade3, tal projeto se torna, no contexto da formação docente, uma experiência de 
epistemologia da práxis, uma vez que “a práxis é uma ação final que traz, em seu interior, a 
inseparabilidade entre teoria e prática” (GHEDIN, 2012, p. 25). 

 O projeto iniciou-se em abril de 2017 e terá duração de 6 meses, tendo como tema central as 
relações de gênero no contexto da agricultura familiar, que, em nosso caso, será vislumbrada através 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O referido tema foi subdividido por 
grupos, contemplando três eixos temáticos: as interfaces entre gênero e educação, gênero e trabalho 
e gênero e poder.  

O nosso grupo ficou incumbido de investigar as relações de gênero e trabalho no 
acampamento acima citado, localizado ao lado do IFRN Campus Canguaretama, às margens da BR 
101. O local começou a ser habitado no dia 8 de abril de 2006 por 770 famílias, após 3 meses de
reuniões e organizações, sob a liderança de duas pessoas (Jairo e Carmem4), vindas da cidade de
Mossoró/RN para orientar o novo acampamento.

Atualmente o acampamento tem 34 famílias vinculadas ao MST, das quais 22 membros são 
mulheres. O grupo subdivide-se em 6 coordenações, sempre sob o olhar da líder Maria José de Brito, 
mais conhecida como Dona Nininha. 

O estudo objetivou identificar, de modo introdutório, os lugares da mulher do MST nas 
relações de trabalho. Para tanto, as seguintes questões guiaram o nosso olhar: há diferenças entre os 
gêneros no que concerne à organização do trabalho dentro e fora do acampamento? A mulher exerce 
alguma influência nos arranjos econômicos daí provenientes? Ela participa das tomadas de decisões 
concernentes à organização do trabalho? Tais questões nos permitiram conhecer, de modo geral, as 
relações que as mulheres do acampamento José Martí estabelecem com as práticas laborais, e elaborar 
um primeiro diagnóstico sobre esta temática, visto que ainda não há nenhuma investigação científica 
sobre o tema no referido acampamento.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ao verificarmos o Portal de Periódicos da Capes e alguns livros regionais, constatamos a 
inexistência de artigos voltados para o estudo do Acampamento do MST José Martí. A partir disso, 
começamos então a pesquisar, em trabalhos publicados, as relações de gênero nos acampamentos 
rurais e damos ênfase, aqui, às pesquisas de Rua e Abramovay (2000) e de Portella e Silva (2006), 
que salientam, de um lado, a invisibilidade do trabalho das mulheres do MST – desenvolvido por elas 
dentro e fora do acampamento – ao mesmo tempo que põem em questão as causas dessa 
invisibilidade. 

3 A formação docente vivenciada na Licenciatura em Educação do Campo se dá em regime de alternância entre 
tempo-espaço-acadêmico e tempo-comunidade. Enquanto no primeiro os estudantes dialogam com os saberes 
constituídos nas disciplinas, no segundo desenvolvem “atividades de pesquisa, [...] de projetos de intervenção, 
práticas coletivas diversas, investigações temáticas, atividades juntos aos diversos sujeitos do campo (seja nos 
espaços escolares ou não escolares), vivências nos movimentos sociais etc.”, articulando os saberes acadêmicos 
com os populares e os saberes acadêmicos entre si. (IFRN, 2016, p. 38). 
4 A atual liderança do acampamento desconhece o nome completo de Jairo e Carmem.
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De acordo com a revisão de literatura, as tarefas domésticas de uma mulher acampada são 
diferenciadas, assim como nas demais zonas rurais. O plantio e criação de animais de pequeno porte, 
no quintal ou em terras próximas à casa é agrupado às demais tarefas, como limpar a casa ou lavar 
roupas (PORTELLA; SILVA, 2006). Apesar de não ser considerado trabalho pelas mulheres do 
acampamento, pelo fato de não gerar renda, dados do censo agrícola do IBGE, trazidos por Buainain, 
Romeiro e Guanziroli (2003), mostram a importância financeira que a agricultura familiar tem para 
a manutenção e a estabilidade financeira de nosso país. Além disso, sabemos que o trabalho não é 
somente um modo de interação entre homem e natureza – com todas as implicações daí derivadas 
para a divisão social do trabalho e, nesse contexto, para a produção das subjetividades – mas também 
um elemento definidor das ações do MST, para quem “o acesso à terra significa acesso ao trabalho e
à vida” (FONSECA; MOURÃO, 2012, p. 284).

Na agricultura familiar, assim como em diversos setores da economia e da sociedade, a mulher 
também continua tendo seu papel invisibilizado e desvalorizado. Este fenômeno não é recente, nem 
tampouco exclusivo do setor agrícola. Há muitos anos, como sabemos através dos inúmeros estudos 
feministas desenvolvidos pelas Ciências Humanas e Sociais, mulheres de todo o mundo têm se 
mobilizado para reivindicar direitos iguais, seja nas oportunidades de estudos, seja no trabalho ou até 
mesmo nas tarefas domésticas. A mulher não tem se conformado com a submissão imposta a ela 
(CARNEIRO, 2003). Entretanto, este levante não acontece de forma homogênea em todos os setores 
e/ou lugares. Há mulheres que ainda não conseguem reconhecer a importância de seu esforço e 
trabalho para a subsistência da família, para a economia da cidade ou até mesmo para a construção 
de uma nova sociedade (LOURO, 1997). 

É nessa paisagem que se entende o campo enquanto cenário recorrente de lutas e reivindicação 
de direitos, mas ainda há lutas que, ao invés de tomarem forças, vêm sendo cada dia mais silenciadas. 
É o caso da luta por reconhecimento do papel feminino no campo, não apenas como mãe de família, 
mas como mulher que tem parcela importante para a manutenção financeira de sua casa (RUA; 
ABRAMOVAY, 2000). Ademais, quando se fala em agricultura, parece que automaticamente esta 
conjuntura é ligada à figura de um homem, por se tratar de um trabalho braçal que exige força e 
resistência física. Porém, na realidade das zonas rurais, homens e mulheres têm trabalhado lado a lado 
na roça (PORTELLA; SILVA, 2006), e aí 

 São responsáveis por muitas tarefas que têm um grande peso nas atividades 
produtivas, por exemplo, capinar, cortar, apanhar e debulhar feijão ‘plantar a roça’, ‘ajudando 
a plantar’, ‘colher e raspar a mandioca, tirar o leite de vacas e cabras e fazer o queijo, cuidar 
de porcos, galinhas’, ‘carpir, limpar, plantar, principalmente na época de safra, na colheita 
de arroz... (RUA; ABRAMOVAY, 2000, p.160). 

Apesar de as informações apresentadas por Rua e Abramovay (2000) comprovarem esta 
participação feminina, dados da PNAD/IBGE trazidos pelas mesmas alegam que, entre os anos de 
1993 e 1998, no setor da Agropecuária, 81% das trabalhadoras entrevistadas não tinham remuneração, 
ou seja, produziam alimentos para o autoconsumo. Por este motivo, quando entrevistadas sobre “o 
que fazem para ganhar dinheiro”, a resposta sempre era ‘“nada”, “a gente trabalha só em casa
mesmo”. Os trabalhos realizados pelas mulheres nas lavouras ou pastos são considerados ainda como 
uma ajuda, como se fosse esta ajuda uma extensão das tarefas domésticas, que as mulheres devem 
realizar cotidianamente (RUA; ABRAMOVAY, 2000).  

Ora, Rago (1998) ressalta que as práticas masculinas são mais valorizadas no imaginário 
ocidental, e Louro (1997) afirma que a segregação social e política a que as mulheres foram 
historicamente conduzidas teve como consequência a sua invisibilidade como sujeito. Entende-se, 
desse modo, que a problemática encontrada nos acampamentos do MST está na imperceptibilidade 
das próprias mulheres, que não relacionam o plantio ou criação para autoconsumo como uma 
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atividade que favorece o encaminhamento da casa, pois diminui despesas com alimentação, 
assumindo assim, um papel de grande importância (RUA; ABRAMOVAY, 2000).  

Nos acampamentos estudados (PORTELLA; SILVA, 2006; RUA; ABRAMOVAY, 2000), o 
poder de tomada de decisões está extremamente ligado à independência financeira e ao modo como 
as mulheres ainda assumem este papel de invisibilizar a importância do seu próprio trabalho. 
Consequentemente, elas também assumem o papel de não tomar decisões, restringindo-se às tarefas 
domésticas. 

Assim, é notório que, no cotidiano do acampamento, a mulher não só é invisibilizada, mas 
invisibiliza-se. Evidentemente, aqui entendemos que esse processo de apagamento de si e do próprio 
trabalho é decorrente da lógica do patriarcado, que enquanto manifestação ideológica, invisibiliza os 
processos de sujeição das mulheres, fazendo com que elas mesmas cooperem, de certo modo, com 
ele, ao internalizarem o discurso hegemônico e reproduzi-lo (BOURDIEU, 2012; DESOUSA FILHO, 
2017).  É em face desse contexto que compreendemos ser necessária a presente investigação, bem 
como o emprego da metodologia que expomos a seguir. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa tem abordagem qualitativa com inspiração etnográfica, pois visa estudar e 
compreender as relações complexas ao invés de explicá-las (GÜNTHER, 2006). “Considera-se a 
pesquisa qualitativa como um processo ativo, sistemático e rigoroso de indagação dirigida, no qual 
se tomam decisões sobre o que é pesquisado quando se está no campo de estudo.” (GEERTZ, 1989).

Levamos então, em consideração o senso comum para esta compreensão do social (LIMA 
,1996), buscando, entender através da etnografia, os significados que as mulheres acampadas 
empregam ao trabalho e as suas tarefas cotidianas (BRAGA, 1988). Praticar a etnografia é estabelecer 
relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um 
diário, entre outros. Mas não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem 
o empreendimento. O que define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado
para uma “descrição densa” (GEERTZ, 1989).

Para alcançar o objetivo anteriormente exposto, foi realizada uma coleta de dados, atributo 
essencial da pesquisa qualitativa (GÜNTHER, 2006), para a compreensão e identificação da situação 
social do lugar, visando compreender como as mulheres concebem as suas atividades dentro e fora 
do acampamento José Martí.  

Para a coleta de dados, elaboramos um roteiro de entrevista com 34 questões abertas, 
subdivididos em 4 seções. A primeira seção buscou coletar as informações gerais das entrevistadas e 
contém as seguintes questões: data de nascimento, estado civil, quantidade de filhos, escolaridade e 
período de chegada no acampamento.

Na segunda seção temos 14 perguntas, onde estão situadas as questões de gênero e trabalho 
(Tabela 1). Nesta parte da entrevista, além de identificar a situação socioeconômica da família, 
buscamos compreender os significados que as mulheres atribuem ao trabalho, ao dinheiro e as tarefas 
domésticas. 
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Tabela 1- Parte 2 do roteiro de entrevista – questões sobre gênero e trabalho. 

N. PERGUNTAS 
1 Em que você trabalha? 

2 Como se dá a divisão das atividades em sua casa? Seu/sua companheiro/companheira 
colabora com as tarefas domésticas e com o cuidado com os filhos?   

3 

Quem é o responsável por: 
a) cuidar das crianças  (  ) M   (  ) H  (  ) Ambos 
b) arruma a casa  (  ) M   (  ) H  (  ) Ambos 
c) cozinhar  (  ) M   (  ) H  (  ) Ambos 
d) lavar louça  (  ) M   (  ) H  (  ) Ambos 
e) educação das crianças   (  ) M   (  ) H    (  ) Ambos
f) colheita  (  ) M   (  ) H  (  ) Ambos 
g) compra de alimentos     (  ) M   (  ) H    (  ) Ambos
h) Pagar contas                  (  ) M   (  ) H  (  ) Ambos 

LEGENDA: M: Mulher e H: Homem  
4 Se a mulher for a responsável pela organização da casa:  

Você poderia nos falar um pouco sobre seu modo de cuidar da casa? Por que você organiza 
a sua casa desta maneira?   

5 Quem tem renda na casa? 

6 Você já teve vínculos formais de emprego (carteira assinada)? Se sim, quais? No 
acampamento ou fora dele? 

7 Para você, o que dificulta na hora de conseguir emprego? Falta de qualificação? Tempo para 
se dedicar ao trabalho? Acúmulo de muitas tarefas (filho, casa, colheita...)? 

8 Qual a sua percepção das suas condições de trabalho (instrumentos adequados, tempo, 
esforço, rendimento...)?  

9 Qual a sua percepção sobre o acesso à qualificação para o trabalho para você, mulher do 
MST? 

10 Quem é o (a) responsável pelo trabalho na roça? Quem vende os produtos agrícolas? 
11 Quanto tempo você dedica por dia as atividades agrícolas? 
12 Cite todas as atividades que você realiza durante a semana. 
13 Seu marido/companheiro valoriza o trabalho doméstico que você faz? E o trabalho na roça? 

14 Em caso de ter filhos: seus filhos ajudam nos trabalhos em casa e/ou na roça? Como? Há 
trabalhos que são só para os meninos e outros só para as meninas?   

As seções 3 e 4 focalizam, respectivamente, as questões de empoderamento das mulheres 
dentro do acampamento e as relações de gênero e educação. 

Além do roteiro de entrevistas, usamos também o diário de campo para registrar informações 
importantes e falas marcantes das mulheres entrevistadas e fizemos reuniões com as lideranças. As 
visitas foram previamente programadas e ocorreram no período de 05 de junho de 2017 a 07 de julho 
de 2017.  

Durante o primeiro encontro (05 de junho de 2017), foi entrevistado um grupo de 5 pessoas 
na casa da líder do acampamento, Dona Nininha, quando foram discutidas essas relações, partindo de 
um roteiro previamente elaborado com questões sobre o tema.  
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O segundo e terceiro encontro (21 de junho de 2017 e 07 de julho 2017) foram dedicados à 
aplicação das entrevistas no acampamento em questão. Apesar do fácil acesso a todas as 34 famílias 
e seus membros, nos limitamos a entrevistar as mulheres residentes de cada casa, totalizando 22 
mulheres. 

Os dados coletados foram avaliados com auxílio da literatura pesquisada e serviram para 
análise e compreensão socioeconômica e cultural dos assentados. A partir dessas informações, 
conseguimos estabelecer relações com a problemática da invisibilidade da mulher e a ocultação face 
às tomadas de decisão no acampamento, permitindo-nos assim, apontar soluções que contribuam para 
o desenvolvimento social dos moradores e também do lugar.

4    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do público alvo proposto - a saber, 22 mulheres -, conseguimos entrevistar 17. As demais não 
aceitaram ou alegaram não ter tempo disponível para a entrevista. A partir dos dados coletados, 
constatamos que das 17 mulheres, 11 não se denominaram agricultoras quando questionadas sobre o 
seu trabalho. Dentre elas, 4 alegaram não trabalhar, 5 denominaram-se “do lar”, 2 afirmaram trabalhar 
fora do acampamento e apenas 6 declaram-se agricultoras. Entre essas que trabalham no roçado, há 
1 mulher que além de ser agricultora, também comercializa dentro e fora do acampamento.  

Porém, há uma controvérsia nessas afirmações, pois quando questionadas sobre a quantidade 
de horas diárias dedicada à roça, das 17 mulheres, 10 afirmaram dedicar entre 2 e 6 horas por dia na 
agricultura. Ora, por que há 10 mulheres dedicando horas do seu dia à agricultura, se apenas 6 são 
agricultoras? Isto acontece devido ao fato das acampadas considerarem as práticas de cultivo para 
subsistência como parte das tarefas domésticas (RUA; ABRAMOVAY, 2000) e não como trabalho.  

Nas questões “Quem é responsável por”, nas quais havia uma lista de tarefas que as mulheres 
deveriam responder com “mulher”, “homem” ou “ambos”, para a maioria das perguntas em que as 
tarefas eram ligadas ao cuidado com a casa ou com a família, as entrevistadas responderam quase 
unanimemente que a responsabilidade era da mulher, como por exemplo, na pergunta “Na sua 
opinião, quem é responsável por cuidar das crianças?”, na qual 78,5% das entrevistadas afirmaram 
ser responsabilidade da mulher. Contudo, quando as perguntas eram relacionadas ao dinheiro ou à 
agricultura, a maioria das respostas responsabilizavam os homens pela atividade ou ambos, como na 
pergunta “Quem é responsável pela colheita?”, na qual 47% responsabilizaram os homens pela 
atividade e 35% ambos. 

Entretanto, apesar dos homens serem responsabilizados por pagar contas ou comprar algo para 
a casa, podemos identificar através das entrevistas que, na maioria das casas, o homem não é o 
principal provedor. Das 17 entrevistadas, apenas 5 mencionaram o marido como único fornecedor de 
renda para a casa, nas demais, 6 relataram ser uma mulher responsável pela renda (seja a própria 
entrevistada ou outra mulher da casa como tia, mãe ou irmã) e 6 afirmaram ter a renda familiar 
composta pelo dinheiro da mulher e do homem.  

Durante as entrevistas, houveram relatos de mulheres que recebem o benefício social Bolsa 
Família, mas que não se sentem capazes de administrar esse dinheiro. Disso decorre que, após o 
recebimento do valor, ele é entregue ao marido, que se encarrega de administrar as finanças da casa 
e decidir qual o melhor destino para aquela quantia. Disso concluímos que mesmo tendo participação 
significativa na renda familiar, a mulher oculta-se das tomadas de decisões (PORTELLA; SILVA, 
2006; RUA; ABRAMOVAY, 2000), por não perceber a importância da sua dedicação diária para o 
sustento da sua família. 

Sentimos também a ausência da mulher acampada no mercado de trabalho. De todas as 
entrevistadas, apenas 1 trabalhou de carteira assinada. Esse fenômeno pode estar vinculado à baixa 
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escolaridade das acampadas, pois atualmente não há nenhuma mulher que tenha cursado o Ensino 
Médio completo, tendo a grande maioria interrompido os estudos durante o Ensino Fundamental. 

Algumas falas, quando questionadas sobre o posicionamento dos maridos em relação ao papel 
feminino (valorização ou desvalorização dentro de casa), foram importantes para nossa compreensão 
de como as acampadas veem o seu lugar. Houve respostas contraditórias, que evidenciam o fato de 
as entrevistadas invisibilizarem a si mesmas, como, por exemplo: “Meu marido valoriza meu 
trabalho, ele sempre me agradece" (Luciana), "meu marido valoriza o que eu faço, só as vezes que 
ele reclama da casa" (Maria). Houve até respostas mais reveladoras dessa invisibilização, como a de 
Carla: "Meu marido nem percebe o que eu faço. Só percebe quando eu não faço"5. Essas afirmações 
mostram não apenas como o marido vê a mulher no seu cotidiano, mas como a sociedade espera que 
ela se comporte, e como de fato as mulheres incorporam esse papel imposto pela sociedade machista 
(LOURO, 1997). 

 Podemos perceber que as entrevistadas, que trabalham fora ou usufruem do seu próprio 
dinheiro (a exemplo das que recebem e administram o Bolsa Família), são mulheres mais ativas no 
acampamento. Elas participam mais das reuniões, organizam os movimentos de militância e até 
mesmo, durante as entrevistas, expuseram suas opiniões de forma mais clara e objetiva. Tal relação 
já foi apontada por Rua e Abramovay (2000), quando salientam que o empoderamento da mulher está 
ligado diretamente à independência financeira da mesma. 

Conforme resultados mencionados, identificamos que os lugares da mulher do acampamento 
José Martí, nas relações de trabalho, são a agricultura, o lar, o comércio, a luta e o trabalho formal 
fora do acampamento. Porém, quanto aos significados que a mesmas atribuem as relações de trabalho, 
constatamos que as mesmas não percebem a importância socioeconômica que o papel feminino trás 
para a família, para o acampamento e para o município de Canguaretama. 

5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos então, ressaltando a importância do papel feminino para o acampamento, seja 
dentro da estrutura familiar, na luta do MST enquanto movimento ou na esfera do trabalho, a mulher 
acampada tem exercido um papel de grande influência social e econômica, porém, este papel não tem 
recebido a devida valorização. 

Conseguimos perceber que há uma valorização do masculino nas organizações do trabalho e 
nas decisões dentro do acampamento e que, mesmo sendo as mulheres porção fundamental para os 
arranjos econômicos locais, este fenômeno não tem sido reconhecido pelos moradores do 
acampamento e nem pelas próprias acampadas. 

Podemos constatar que a grande maioria das mulheres do acampamento José Martí 
desvalorizam e invisibilizam a importância do seu trabalho, relacionando o poder de tomada de 
decisões à independência financeira e desagregando valor às práticas de cultivo de alimentos e criação 
de pequenos animais para o autoconsumo, como se tais atividades não tivessem peso no orçamento 
familiar. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

ABSTRACT 

1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto tem como objetivo principal criar um paralelo entre a obra audiovisual e 

um possível levantamento bibliográfico com o foco em relacionar o filme ao pensamento de filósofos 

e sociólogos, visando uma possível expansão nos horizontes das áreas de conhecimento, que possa 

levar para docentes um novo método de tratar da sociedade com seus alunos, por meio de um filme 

PALAVRAS-CHAVE: Clube da Luta, Sociedade, Alienação, Consumo, Identidade. 

KEYWORDS: Fight Club, Society, Alienation, Consumption, Identity. 
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CLUBE DA  LUTA: FICÇÃO OU REFLEXO SOCIAL?

This work was developed aiming to create a 
parallel between the film Club of the Fight 
and the current alienated and consumer 
society. The study was made from the 
analysis of the film itself, then a 
bibliographical survey was made in order to 

develop a relationship. Finally, because it is 
based on a film, it is expected that this work can 
serve as a mechanism for the expansion of areas 
of knowledge that teachers can use to make the 
dialogue with their students something more 
satisfactory.

Este trabalho foi desenvolvido visando criar um 
paralelo entre o filme Clube da Luta e a atual 
sociedade alienada e consumista. O estudo 
foi feito a partir da análise do próprio filme, em 
seguida foi feito um levantamento bibliográfico 
a fim de desenvolver uma 

relação. Por fim, por se basear em um filme, 
espera-se que este trabalho possa servir de 
mecanismo para a expansão de áreas de 
conhecimento, que docentes possam utilizar 
para tornar o diálogo com seus alunos algo 
mais satisfatório.
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talvez seja mais fácil explicar aspectos e críticas sociais de modo que se torne mais interativo e 

agradável. 

2 METODOLOGIA 

Em um primeiro momento foi analisado as cenas fílmicas, prestando atenção nas relações 

humanas que acontecem durante todo o desenrolar fictício, em um segundo momento foi realizado 

um levantamento bibliográfico dos filósofos e sociólogos buscando expor suas teorias para realizar o 

terceiro momento de relacionar as teorias com as cenas do filme, a fim de criar um paralelo entre o 

fictício e a realidade da sociedade contemporânea. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Assim, segundo Zygmunt Bauman: 

“Os mais variados empreendimentos comerciais que surgem no século XX envoltos 

por um momento do capitalismo em que o consumo é parte central da valorização do 

capital, criam uma sociedade direcionada a consumir indiscriminadamente, podendo 

ser denominada de Sociedade do Consumo” (BAUMAN, 2008). 

O Clube da Luta (Fight Club) é um filme norte-americano de 1999 dirigido por David Fincher. 

Embasado no famoso romance homônimo do escritor Chuck Palahniuk, de 1996, a obra 

cinematográfica retrata a vida de um jovem, vivido pelo ator Edward Norton, que se mostra enfadado 

de sua vida medíocre de trabalhador de classe média e sem quaisquer expectativas futuras para com 

sua vida. O filme ganhou renome por tratar de aspectos sociais, além disso, acaba trazendo críticas a 

uma sociedade severamente controlada por regras e imposições além de um cunho consumista, sejam 

bens de consumo duráveis ou não, como Karl Marx fala sobre a coisificação das coisas, ou seja, as 

coisas acabam virando objetos de prazer para o homem. Ele acaba acreditando que a obtenção das 

coisas irá acabar deixando-o feliz, isso pode ser abordado no filme no momento em que o personagem 

principal começa a comprar as coisas para seu apartamento que, para ele, o tornará mais feliz. 

De início, é possível notar que o personagem principal acaba passando por problemas 

relacionados ao sono e ao trabalho, concomitante a isso ocorrem críticas à dominação e crescimento 

das grandes corporações, elas acabam entrando na vida das pessoas e nos influenciam a mudar nosso 

estilo de vida, de certo modo, acabam nos forçando a comprar seus produtos, essa é sociedade de 

consumo do século XXI. 

Karl Marx descreve a alienação em quatro aspectos, sendo um deles: A alienação do 

trabalhador relativamente ao produto da sua atividade surge, ao mesmo tempo, vista do lado da 

atividade do trabalhador, como alienação da atividade produtiva. Esta deixa de ser uma manifestação 

essencial do homem, para ser um “trabalho forçado”, não voluntário, mas determinado pela 

necessidade externa’’. 

Com isso, deixa de ser a satisfação de uma necessidade e acaba se tornando apenas um meio 

para satisfazer necessidades externas a ele. Para Marx, o trabalho não é uma feliz confirmação de si 

e desenvolvimento físico ou espiritual, antes disso é uma questão de sacrifício de si e mortificação 

pessoal. A consequência é uma profunda mudança dos modos do comportamento individual e 

humano a fim de satisfazer seus desejos. 

Nesse viés, Lipovetsky acaba comentando em suas obras que quanto mais uma sociedade se 

enriquecesse, maior será o consumo e as necessidades de consumir, provocando uma 

“mercantilização” dessas necessidades, assim, o trabalho acaba sendo algo forçado, um sacrifício 

para obter produtos que podem satisfazê-lo, dessa forma, o homem acaba abrindo mão de certas coisas 
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para se dedicar ao trabalho, leva-se em consideração o fato de abrir mãos até mesmo de amigos, 

família e amores, como acontece no filme. Diante de uma rotina extremamente corrida e sem tempo 

para desenvolver laços afetivos, o filme nos revela a expressão “amigo descartável”, pois as amizades 

acabam sendo rápidas e momentâneas, assim como Zygmunt Bauman tenta esclarecer em suas obras, 

o qual sempre diz que vivemos tempos líquidos, nada é para durar.

Ao longo do filme o personagem acaba conhecendo Tyler Durden em um avião durante um 

voo, o qual acaba deixando com o narrador um cartão com o número de seu telefone, 

momentaneamente seu apartamento explode e acaba perdendo seus objetos, com isso necessita de um 

local para ficar, por este motivo acaba ligando para Tyler e acaba se juntando a ele. Os dois acabam 

formando o “Clube da Luta”, uma forma de acabar deixando o mundo de lado, esquecendo-se do 

trabalho e de suas obrigações, além de tudo, dos bens materiais e do consumo. 

Os consumidores, segundo Bauman, são bombardeados de todos os lados por sugestões de 

que precisam se equipar com um ou outro produto fornecido pelas lojas se quiserem ter a capacidade 

de alcançar e manter a posição social que desejam ao lado de suas obrigações sociais a fim de proteger 

a autoestima. A identidade acaba se tornando um valor de mercado, a essência da forma como nos 

vemos, o próprio sentido do “eu” acaba sendo deturpado. 

Com a deturpação do sentido de identidade própria, a mesma acaba dando lugar a outro 

sentido, a “identidade desejada”, uma identidade composta de desejos e vontades, o sonho de ser 

outra pessoa, alguém melhor, ou até mesmo alguém com uma maior ascensão social. No filme, o 

personagem principal acaba dizendo “Se você dorme em um lugar e acorda em um lugar diferente, 

você pode dormir uma pessoa e acordar alguém diferente”. 

A insatisfação com o trabalho e a monotonia que assolava Norton foi responsável por inferir na 

conduta da criação do seu personagem, o único cargo e com suas especificidades encontradas na 

empresa possibilitou agora, uma forma de repensar se essa era a singular função que ele queria 

exercer, podendo agora, em sua outra personalidade executar algumas diferentes mesmo uma 

organização e a presença de uma coletividade, fazendo jus ao que Émile Durkheim intitula como 

solidariedade mecânica, onde há permanência dos interesses de uma coletividade. 

Também, sobre Durkheim, podemos citar que em várias cenas do filme é notável a questão de 

Anomia Social, ou seja, algo que acontece e é oposto ao que a sociedade considera como certo, 

podemos ver que pela situação de prazer que o protagonista sente ao descarregar o estresse na luta, 

faz com que todos que veem e escutam buscam esta mesma situação, pois não aguentam mais a forma 

que vivem, moldando-se aos planos dele, mesmo que isto lhes custasse o emprego, o prestígio ou a 

liberdade. 

É notável que quase todos os integrantes do clube pareçam ser de classe média, aparentando, 

também, trabalhar demais e não possuir uma forma de entretenimento devido a uma possível 

insuficiência financeira para desenvolver métodos que possam torna-los mais divergidos da 

sociedade, com isso, acaba surgindo o que Pierre Bourdieu chama de “Capital Social”, e ele o define 

como um conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão vinculados a um grupo, por sua vez 

constituídos por um conjunto de agentes que não só são dotados de propriedades comuns, mas 

também são unidos por relações permanentes e úteis (BOURDIEU, 1980). Ou seja, sem uma condição 

financeira considerável, novas formas de se relacionar e buscar ações a fim de satisfazer a necessidade 

inicial, que acaba sendo saciada ao tornar-se membro do clube. 

O Clube também pode ser comparado a uma escola, onde a função da escola, segundo a visão 

de Durkheim, se trata de uma instituição social que possui a função de transmitir às novas gerações 

os conhecimentos e informações que contribuem para a convivência social e para a manutenção dos 

valores essenciais da sociedade; o clube seria a forma de preparar para a próxima fase do plano, assim, 
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mostrando que os ensinamentos de obediência ao chefe e a busca de ser sempre o mais forte seriam 

levados para o empreendimento. 

Com o tempo, Tyler acaba desaparecendo, com isso, o personagem acaba indo atrás do mesmo 

e em dado momento acaba encontrando-o em um hotel, porém, o diálogo faz perceber que eles são a 

mesma pessoa, ou seja, ele criou Tyler. A partir disso, criou seu alterego, denominado de Tyller no 

qual se trata de uma personificação do modo de vida que o protagonista gostaria de levar. 

O enredo desenvolveu-se em meios às aventuras desses “dois amigos”, que na verdade 

formam uma única pessoa, na busca de uma libertação dessa sociedade submissa e hipócrita, a história 

se enrolou de modo que ao dormir, o personagem principal assumia outra personalidade, isso revela 

o porquê de ter problemas com o sono, o trabalho forçado e uma sociedade fizeram dele outra pessoa,

como Rousseau insiste em dizer, “Homem nasce bom e a sociedade o corrompe”.

Antes disso, Tyler acabou passando cada vez mais tempo sob o controle do corpo do 

personagem principal, desse modo, ele acaba desenvolvendo um projeto: “Projeto Destruição”, no 

qual visa atacar grandes corporações que acabam por influenciar e controlar a vida das pessoas. 

O filme chama bastante destaque por acabar quebrando a “quarta parede”, essa seria um tipo 

de barreira que divide os interpretes dos espectadores, em síntese, os personagens do filme acabam 

mantendo comunicação direta com aqueles que assistem ao filme. Em especial, na segunda metade 

do filme ocorre a quebra da quarta parede no instante em que Tyler Durden acaba mandando uma 

mensagem para os espectadores: 

“Você não é seu emprego, não é o dinheiro que tem no banco, não é o carro 

que dirige, não é o que tem na carteira, não é seu uniforme, você é a merda do 

mundo que faz tudo para chamar atenção”. 

Neste momento, a tela tende a tremer como uma forma de demonstrar que a quarta parede está 

sendo rompida, porém, poucos acabam percebendo e simplesmente ignoram a mensagem. 

Os últimos momentos do filme buscam retratar o conflito psicológico entre o Personagem, o 

narrador, e seu alterego, Tyler Durden. O qual acaba lutando contra si mesmo, na expectativa de estar 

lutando contra seu rival. E em discursão entre si, Tyler acaba afirmando: 

“Você me criou, eu não criei um alterego perdedor para me fazer sentir melhor”. 

Ou seja, o personagem acabou “criando” Tyler para poder se sentir melhor. Ao fim de diálogos 

que revelam cada vez mais fatos sobre a história, ele acaba percebendo que a única forma de se livrar 

de Tyler é dando um fim em si mesmo, com isso, ele atira em si mesmo para, de certo modo, acertar 

Tyler com uma arma de fogo, que resulta de uma vez por todas na morte de Tyler. 

Também nesse viés, segundo Max Weber, a sociedade, mesmo sendo composta de partes, 

pode ser afetada pelas ações individuais. Torna-se saliente tal afirmação na obra assistida, uma vez 

que, ações compostas inicialmente por um único indivíduo acarretou em mudanças drásticas, afetando 

assim, o padrão da sociedade. O clube da luta, mesmo como organização simples, sem 

complexidades, ainda sim existe a burocratização do trabalho, uma vez que, Tyler estava no topo da 

cadeia hierárquica e os demais dessa cadeia hereditária seriam subordinados ao mesmo. 

Torna-se notório, e preocupante, o quão se assemelha o filme à atual conjuntura mundial, uma 

vez que, vivemos em uma sociedade controlada pela indústria e pelo meio midiático que impõe 

normas e condutas a serem seguidas pelo individuo para o seu ingresso no meio social, de certo, 

observa-se isso na prática após uma análise fílmica.  

Nesse ínterim, o clube da luta manifesta-se a modo de quebrar tais pretensões humanas, 

expondo que o caráter individual do ser é mais do que os bens materiais que o mesmo possuí. Opõe-
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se também a fugacidade humana em se tornar refém de um meio social descartável no qual os 

sentimentos são efêmeros e os indivíduos urgem, assim, por um sentimento de pertencimento. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o objetivo desse trabalho foi, principalmente, relacionar a sociedade ao filme O 

Clube da Luta a partir de um levantamento bibliográfico. Portanto, pode-se observar que o estudo 

acabou ocorrendo de forma satisfatória, de modo que foi possível criar uma relação entre o filme e a 

sociedade contemporânea. Espera-se que esses paralelos e resultados possam ser utilizados de modo 

a expandir o conhecimento de jovens ao se fazer uma relação da sociedade alienada e consumista ao 

filme Clube da Luta. 

Tendo em vista o que Arlete Cipoli comenta sobre o uso do cinema para fins educativos: 

“Se fizermos uma retrospectiva em relação cinema-educação, podemos constatar que desde 

sua invenção o cinema tem sido apontado como fonte de pesquisa, e desde então, muito se 

tem teorizado e discutido a seu respeito. Se no início do século XX a teoria cinematográfica 

debatia se a imagem expressava ou reproduzia a realidade, hoje sabemos que a realidade não 

ilustra, nem reproduz a realidade, mas a (re) constrói a partir de uma linguagem própria, 

produzida num determinado contexto histórico” (CIPOLI, 2008). 

Ou seja, espera-se que o uso deste filme, Clube da Luta, concomitante a este trabalho a fim de 

reconstruir uma linguagem de modo que possa interligar a atual sociedade ao filme, espera-se que 

docentes possam fazer uso dessas relações para que seja possível levar até seus discentes um possível 

método, mais agradável e eficiente, de expandir os horizontes das áreas de conhecimentos 

sociológicas e filosóficas da sociedade. 
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USO DE GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO URBANA 
DA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, BRASIL 

RESUMO
O desenvolvimento urbano como vem ocorrendo 
ultimamente tem ocasionado diversos problemas 
que comprometem a qualidade socioambiental 
das urbes. O objetivo da pesquisa foi mapear a 
área do município de Pau dos Ferros, detalhando 
os aspectos do processo de desenvolvimento 

deste em dois períodos distintos através do 
geoprocessamento de imagens de satélite. Com a 
vetorização das áreas percebemos que ocorreram 
expressivas mudanças, ressaltando o crescimento 
na urbanização e os problemas ambientais.

ABSTRACT 
Urban development as has been happening lately 
has caused several problems which affect the 
environmental quality of cities. . The objective of 
the research was to map areas of the city of Pau 
dos Ferros, detailing aspects of the development 
process in two different periods 

Through the geoprocessing of satellite images. 
With vectoring areas realize that significant 
changes occurred in both periods studied, 
highlighting the growth in urbanization and 
environmental. 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano como vem ocorrendo ultimamente tem ocasionado diversos 
problemas que comprometem diretamente a qualidade socioambiental das urbes. Assoreamento, 
erosão, diminuição de reservatórios e cursos d’água, impermeabilização do solo e enchentes são 
resultados do uso e ocupação inadequados do espaço, que acabam por refletir na redução da condição 
de vida da população residente.  

Florenzano (2012) afirma que as imagens de satélite nos fornecem uma visão sinóptica (de 
conjunto) e multitemporal (de dinâmica) de extensas áreas da superfície terrestre. Elas mostram os 
ambientes e as suas transformações, podendo destacar os impactos causados por fenômenos naturais 
e antrópicos através do uso e da ocupação do espaço geográfico. 

As técnicas de geoprocessamento certamente fornecerão subsídios básicos a cenários urbanos 
sustentáveis para a sociedade, bem como fornecerão as diretrizes fundamentais para estabelecer os 
meios de adoção de políticas que possam implementar uma melhor qualidade ambiental para o 
presente e para o futuro (FARINA, 2006). 

PALAVRAS-CHAVE: Pau dos Ferros, Desenvolvimento Urbano, Q-GIS, Geoprocessamento. 

KEYWORDS:  Geoprocessing, Q-GIS, Pau dos Ferros, Urban Evolution. 
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O objetivo da pesquisa foi mapear as áreas urbanas do município de Pau dos Ferros, localizado 
no Oeste Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, detalhando os aspectos do processo de 
desenvolvimento deste em dois períodos distintos. 

O município de Pau dos Ferros está localizado na mesorregião do Oeste Potiguar,  interior 
do estado do Rio Grande do Norte, a uma distância de 392 quilômetros da capital do estado (Natal). 
Ocupa uma área de aproximadamente 260 km² (Mapa 1), e sua população é de 27.745 habitantes 
(BGE, 2010), sendo então o décimo oitavo mais populoso do estado. 

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho em questão, utilizou-se imagens do satélite Landsat 5 TM 
(Thematic Mapper) nas bandas 3 e 4, disponibilizadas para download gratuito no catálogo de imagens 
do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As imagens de satélite datam dos anos de 2005 
e 1013 e, para a seleção das mesmas, levou-se em consideração à temporalidade e a ausência de 
nuvens no recorte espacial proposto. 

Para realizar o geoprocessamento (realce para melhor visualização e interpretação da imagem) 
e a vetorização (geração de rasters e arquivos de camadas Shape file (*.SHP) da área urbana) das 
imagens foi usado o programa QGis 2.10 Pisa. Vale ressaltar que, uma das grandes vantagens da 
utilização do geoprocessamento é possibilidade de se manipular duas bases cartográficas ao mesmo 
tempo, para que fosse possível a construção de um mosaico.  

O resultado final da fotointerpretação das imagens consistiu na criação de mapas temáticos 
que através da análise das imagens de dois períodos diferentes, identificaram à área urbana e rural, os 
recursos hídricos, as rodovias e o restante do espaço como sendo a área verde.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com base na interpretação das duas imagens e em dados obtidos do IBGE (2010) verificou-
se que o município de Pau dos Ferros é o mais populoso e desenvolvido de sua microrregião, 
chegando a receber cerca de cinquenta mil pessoas por dia. 

Mapa 1: Localização da área de estudo. 
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Percebemos que mesmo com o elevado índice de seca no município, a cidade está em fase de 
crescimento, o que pode ser observado na Figura 2, com o aumento de construção de casas, prédios, 
serviços, comércio e indústrias na área in loco. 

O crescimento urbano é observado em quatro locais da cidade: a noroeste, em direção a 
Encanto, a sudoeste em direção a São Francisco do Oeste, ao sul em direção a Rafael Fernandes e 
Marcelino Vieira e a nordeste em direção a Francisco Dantas. Tal crescimento é decorrente da 
dinâmica do mercado imobiliário e financeiro e da aquisição de bens e serviços locais como o Campus 
do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do Norte) e a UFERSA (Universidade Federal Rural do 
Semiárido).  

Vale ressaltar que esta mudança influenciou os espaços já ocupados da cidade em novos 
setores e usos: a região central que antes era residencial, passou a ser uma região comercial, além do 
aparecimento de novos bairros integrados a antigos e o adensamento de áreas já urbanizadas.  

Figura 2: Comparação da evolução urbana e dos recursos hídricos, respectivamente 2012 e 
2013. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do georreferenciamento de Pau dos Ferros percebemos o crescimento urbano e 
mudanças na organização atual. A cidade mesmo com o crescimento e um maior investimento em 
comércio e serviços, deve ter o cuidado quanto ao consumo de seus recursos hídricos, pois este pode 
se tornar um dos impedimentos para o desenvolvimento do município. 

A expansão urbana do município está relacionada com a relação dos atores que ocasionam as 
transformações socioeconômicas de produção do espaço urbano. Dessa forma, o trabalho foi 
significante para aumentar o conhecimento sobre o município, sua expansão e os problemas 
ambientais decorrentes dessas novas formas de uso e ocupação do espaço.  

XIII CONGIC | III SECITEX 804



5   REFERÊNCIAS

FARINA, F. C. Abordagens sobre as técnicas de geoprocessamento aplicadas ao   planejamento 
e gestão urbana. Cadernos EBAPE. BR, Vol. 4, nº 4, 2006. 

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de textos, 2008. 

FLORENZANO, T.G. Imagens de satélite e estudos ambientais. São Paulo: Oficina de textos, 
2002.  

IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico. 
Brasília, 2010.  

XIII CONGIC | III SECITEX 805

http://www.ibge.gov.br/


A GUERRA DOS BÁRBAROS NO TABULEIRO: PRODUÇÃO DE JOGOS A 
PARTIR DA ANÁLISE DO PROCESSO DE CONQUISTA DOS SERTÕES 

DO NORTE (1687-1720) 

DIAS, P. O.1; FARIAS, M. K. A.2; LIMA, M. A.3 LOPES, E. C. D.4 e SILVA, D. E.5
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Ao longo do processo de expansão portuguesa 
nos sertões do Rio Grande do Norte, na segunda 
metade do século XVII, enfrentamentos entre 
conquistadores e indígenas surgiram, resultando 
na Guerra dos Bárbaros. Este trabalho tem como 
objetivo estudar esse processo de conquista e, a 
partir da análise dos dados e de discussões 

teóricas sobre o tema, produzir um material 
didático voltado para alunos e professores do 
ensino básico. As fontes utilizadas são 
documentos da Câmara do Natal, publicados na 
coluna Papéis Velhos, do jornal A República, 
periódico diário potiguar do início do século XX. 

ABSTRACT 

Throughout the process of the Portuguese 
expansion in the dry regions of Rio Grande do 
Norte, in the second half of the 17th century, 
clashes between conquerors and natives arose, 
resulting in the Barbarians War. This work aims 
to study this process of conquer and, based on the 
data analysis and theoretical discussions on the 

subject, produce some didactic material aimed at 
students and teachers of elementary level 
education. The sources used are documents 
available at City Council of Natal, published in 
the Papéis Velhos section of the newspaper A 
República, a daily newspaper from the beginning 
of the 20th century.

1 INTRODUÇÃO 

Na segunda metade do século XVII, após a saída dos holandeses, iniciou-se o processo de 
reconquista das Capitanias do Norte do Estado do Brasil sendo incentivada a vinda de homens e 
mulheres para as capitanias do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Assim, a Coroa portuguesa 
organizou uma reestruturação administrativa dessas capitanias, sendo retomadas as ações das 
administrações locais, sobretudo, as câmaras municipais. Para consolidar a conquista, as medidas 

PALAVRAS-CHAVE: Guerra dos Bárbaros, Sertão, Rio Grande do Norte, América portuguesa. 

KEYWORDS:  Barbarians War, Backland, Rio Grande do Norte, Portuguese America. 

XIII CONGIC | III SECITEX 806



régias foram voltadas, também, para a ocupação do espaço dessas capitanias, sendo utilizado a Lei 
de Sesmarias para doar terras aos interessados na territorialização dos sertões (DIAS, 2015; 
FRANKLIM, 2015). Estes eram espaços longínquos, perigosos, ainda não conquistados, portanto, 
sem o controle das estruturas político-administrativas portuguesas (AMADO, 1995, p. 148)1.   

Durante esse processo de expansão das fronteiras, entre os anos de 1687 a 1720, os 
conquistadores, que se fixaram nos sertões das Capitanias do Norte, travaram um sangrento conflito 
com indígenas de variadas etnias, que habitavam tais regiões interioranas da América portuguesa, 
chamados de tapuias. Tapuia era a denominação que os súditos lusitanos conferiram aos diversos 
grupos indígenas que viviam nos sertões, considerados como “gentios bravos”, selvagens e bárbaros 
(MONTEIRO, 2001). Os embates entre esses dois grupos, segundo Pedro Puntoni (2002, p. 13) 
compuseram a conhecida Guerra dos Bárbaros, que foi estruturada por duas grandes contendas: a 
Guerra do Recôncavo, que aconteceu na capitania da Bahia, entre 1651 e 1679, e a Guerra do Açu, 
que ocorreu na capitania do Rio Grande, nos anos de 1687 a 1720. Ambos os conflitos se divagaram 
pelos sertões do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco. 

Este trabalho tem como o foco um desses embates da Guerra dos Bárbaros, a Guerra 
do Açu. Diante da ausência de um componente curricular obrigatório voltado para o ensino de história 
do Rio Grande do Norte nas escolas de ensino básico, entende-se que estudo da história local torna-
se ainda mais necessária, uma vez que funciona como importante elemento formador de identidade e 
de preservação da memória da população. As análises sobre os fatos passados permitem que os alunos 
possam refletir sobre sua realidade local e entender como as mudanças processadas no tempo e no 
espaço viabilizaram o surgimento da sociedade em que vivem, permitindo que os estudantes 
consigam interpretar significados e valores compartilhados pela sociedade que os rodeia. Tendo em 
vista a escassez de materiais de estudos para esse episódio, sobretudo para apoiar estudos e práticas 
de ensino voltados para a história do Rio Grande do Norte, este projeto tem como finalidade, analisar 
fontes sobre a Guerra do Açu, a fim de desenvolver materiais dinâmicos e lúdicos para professores e 
estudantes do ensino médio a partir dos resultados encontrados na pesquisa. 

Dessa forma, serão realizados estudos por meio da análise de cartas e ordens régias, 
cartas patentes e variados documentos enviados e recebidos pelo Senado da Câmara do Natal e pelo 
capitão-mor da capitania do Rio Grande durante a Guerra dos Bárbaros, presentes nos Livros de 
Cartas e Provisões do Senado da Câmara do Natal (LCPSCN). No final do século XIX, tais 
documentos, assim como outros de várias naturezas, como registros de terras, livros de bastimos e 
óbitos, foram encontrados por diversos estudiosos em arquivos públicos e privados de todo o país e 
trazidos para o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN). Um desses 
estudiosos, o desembargador Vicente Lemos, considerando a importância da disseminação do 
conhecimento histórico para a população, transcreveu alguns documentos dos LCPSCN e os publicou 
na coluna Papéis Velhos, do jornal A República. Este periódico, fundado em 1989, pelo doutor Pedro 
Velho, foi um importante veículo de informações e comunicação para a sociedade potiguar do final 
do século XIX e século XX.  

A documentação escolhida para esta pesquisa foram os números do jornal A República 
veiculados entre os anos de 1907 e 1908. Tais fontes encontram-se disponíveis nos sites da Biblioteca 

1 Este trabalho foi desenvolvido dentro do projeto de pesquisa “Análise de estratégias de conquista de territórios na 
capitania do Rio Grande durante a segunda metade do século XVII”, coordenado pelas professoras de história Patrícia de 
Oliveira Dias e Aldinizia de Medeiros Souza, e tem como participantes os alunos Clara Glenda Mendes Galdino, Daniel 
Eloi da Silva, Edilane Martins da Silva, Eloyse Cristina Duarte Lopes, Mirela Albuquerque de Lima, Maria Karolaine 
Avelino de Farias, do curso técnico integrado de Administração do campus de Nova Cruz. 
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Nacional do Rio de Janeiro (Hemeroteca Digital) e na Biblioteca Central Zila Mamede – UFRN (na 
seção de periódicos digitalizados). Sabendo disso, o presente projeto pretende iniciar os alunos do 
ensino médio na pesquisa histórica, passando pelas etapas de produção do conhecimento histórico. A 
seleção dos documentos, a transcrição, a tabulação e as análises destes, apoiados por discussões 
teóricas, são atividades constantes durante a execução da pesquisa. 

Dito isso, cabe-nos sublinhar que este projeto visa possibilitar aos alunos interpretações acerca 
do processo de conquista do que hoje é o estado do Rio Grande do Norte, bem como as consequências 
do encontro entre os dois povos que disputaram esse território, mas também da formação de seu povo. 
Dentre os resultados almejados por esta pesquisa está a produção de material didático sobre o tema, 
que se propõe trabalhar novas perspectivas historiográficas. Assim, por meio desse instrumento, 
professores e alunos poderão discutir em sala de aula um importante episódio da história do estado, 
não se distanciando das atuais discussões travadas no meio universitário. 

2 METODOLOGIA 

O projeto tem como base a análise de alguns documentos referentes ao período de reconquista 
da capitania do Rio Grande (segunda metade do século XVII) publicados no jornal A República, entre 
os anos de 1907 e 1908. As atividades do projeto são desenvolvidas em três etapas, as quais são 
compostas por: discussões de textos teóricos, que tem como objetivo inteirar os alunos sobre o tema 
do projeto e apresentar exemplos de análise documental – em algumas sessões os autores dos textos 
estarão presentes para compartilhar experiências de produção de estudos históricos; transcrição dos 
documentos, tabelamento e verificação; analisar, a partir do cruzamento desses dados, as estratégias 
de conquista dos homens e mulheres envolvidos na territorialização da capitania do Rio Grande, 
principalmente seu envolvimento na Guerra dos Bárbaros. A partir da averiguação dos dados e das 
discussões destes juntamente com os textos teóricos, será produzido um instrumento didático sobre o 
tema do projeto para ser utilizado por professores do ensino médio em sala de aula.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No atual estágio da pesquisa, os participantes do projeto já iniciaram o processo de transcrição 
e leitura das fontes, aliados a discussões de textos sobre o tema proposto. Seguindo o cronograma de 
atividades do projeto, o próximo passo será a tabulação das fontes transcritas e a análise dos dados. 
A partir dessas informações, pretende-se iniciar o desenvolvimento dos jogos de tabuleiro. Tais 
materiais didáticos serão pautados nas seguintes reflexões: quais as motivações dos súditos da coroa 
portuguesa em adentrar os sertões? Quais motivos levaram esses conquistadores a se enfrentarem 
com essas populações indígenas? Qual a importância de estudar esse tema? Quais as reverberações 
desse acontecimento na nossa sociedade atual? O papel social dos indígenas na atualidade pode ser 
entendido por meio do estudo de episódios como a Guerra dos Bárbaros? As tentativas de 
expropriação de terras indígenas também podem ser entendidas por meio desse estudo?  

Após as transcrições, tabulações de dados e cruzamentos de fontes, embasados pelas 
discussões teóricas, espera-se que os alunos envolvidos no projeto criem jogos que instiguem o 
público alvo, alunos do ensino básico, a refletirem sobre a importância de estudar a história local para 
compreender sua realidade. Pretende-se instigar os alunos a alcançar importantes níveis de 
compreensão e reflexão sobre essas questões por meio de metodologias que fogem do tradicional, 
auxiliando também os professores que poderão inserir esse conteúdo em seus cronogramas de forma 
diferenciada. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo um componente curricular não obrigatório, a história do Rio Grande do Norte não é 
ensinada na maioria das escolas do estado. Nesse sentido, visando contornar este fato, o objetivo deste 
projeto é desenvolver um estudo analítico sobre as estratégias de conquista da capitania do Rio 
Grande feito por meio da transcrição, tabulação e análise de documentos referentes a este período. Os 
resultados dessa pesquisa serão utilizados para a elaboração de um material didático com a finalidade 
de proporcionar uma proximidade entre os estudos acadêmicos e a educação básica. 

A construção deste material didático, que será em formato de jogos, propõe também trabalhar 
novas perspectivas historiográfica em que, professores e alunos poderão discutir em sala de aula um 
importante episódio da história do estado, não se distanciando das atuais discussões travadas no meio 
universitário. Assim, apresentam-se como principais benefícios deste método, o pouco tempo 
demandado, além de que o assunto seria exposto de uma maneira lúdica a qual facilitaria o 
aprendizado referente à interpretação acerca do processo de conquista do que hoje é o estado do Rio 
Grande do Norte, bem como as consequências do encontro entre os dois povos que disputaram esse 
território, indígenas e súditos da Coroa portuguesa, mas também da formação de seu povo. 
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A ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DE NATAL E SEUS 
SERVIDORES: UMA ANÁLISE DE PERFIL (1909-1937) 

SILVA, J. L. G.1; SANTOS, R. M. B.2 

1,2 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa 
desenvolvida no Campus São Gonçalo do 
Amarante – Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte. Tem como objetivo analisar o perfil social 
e profissional, dos servidores da Escola de 
Aprendizes Artífices de Natal – EAA, bem como 
sua trajetória, entre os anos de 1909 e 1937. A 

partir da análise documental de documentos 
históricos datados do período referido. Tendo 
como resultado a inserção dos dados presentes 
nos documentos em um banco de dados, 
ajudando-nos a analisar de maneira mais detida 
quem foram os homens e mulheres que 
trabalharam na EAA.

ABSTRACT 

This article is the result of a research developed 
at Campus São Gonçalo do Amarante - Federal 
Institute of Rio Grande do Norte. It aims to 
analyze the social and professional profile of the 
servers of the School of Apprentice Artificers of 
Natal - SAA, as well as its trajectory, between the 
years of 1909 and 1937. Based on the 

documentary analysis of historical documents 
dated from the referred period. As a result, the 
insertion of the data present in the documents in 
a database, helping us to analyze in a deeper way 
who the men and women who worked in the SAA 
were. 

1 INTRODUÇÃO 

No ano de 1909 foram criadas, a partir do Decreto nº 7.566/1909, pelo então Presidente da 
República, Nilo Peçanha, as Escolas de Aprendizes Artífices – EAA. O referido presidente, inspirado 
nos modelos de educação profissional para o ensino primário nos países desenvolvidos da época, 
tinha planos, mesmo antes de presidir, de criar essas escolas por todo país. Dessa forma, as EAA 

PALAVRAS-CHAVE:  Análise, Perfil, Servidores. 

KEYWORDS:  Analysis, Profile, Servers. 
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foram distribuídas pelas capitais dos dezenove estados brasileiros, sendo elas inauguradas no decorrer 
de 1910. Em Natal, a Escola se instalou em janeiro desse ano, no antigo Hospital da Caridade, onde 
atualmente funciona a Casa do Estudante de Natal.  

Sendo inicialmente destinada aos denominados "desfavorecidos de fortuna", como expunha o 
decreto de criação das Escolas, de nº 7.566/1909, a Escola objetivava retirar os rapazes que viviam 
no campo da miséria da sociedade e inseri-los no âmbito industrial, através do ensino primário aliado 
ao ensino de ofícios específicos, os quais eram, na época, de importância elevada para o mercado 
industrial e de serviços no Brasil. Dentre os ofícios oferecidos nas Escolas de todo o país, em Natal 
foram escolhidas as oficinas de Alfaiataria, Funilaria, Marcenaria, Carpintaria e Sapataria. 

Em virtude do projeto de pesquisa realizado no IFRN – São Gonçalo do Amarante acerca do 
perfil socioeconômico dos alunos da Escola de Aprendizes Artífices de Natal, podemos, hoje, 
entender melhor quem eram esses aprendizes desfavorecidos de fortuna. A partir dos livros de 
matriculas datados de 1924 a 1933, obteve-se o preenchimento dos dados acerca dos discentes da 
referida escola (no total foram 1418 alunos registrados em planilhas e em um banco de dados da web). 

Cabia à Escola de Aprendizes de Natal, bem como as de todo o país, formar operários e 
contramestres, a partir do fornecimento do ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários 
aos menores que pretendessem aprender um ofício. (BRASIL, 1909) 

A partir do estudo do estado da arte não se encontra, até então, obras que enfatizem o perfil 
dos servidores dessa Escola, muito embora se tenha trabalhos relevantes já produzidos sobre a 
História da Educação profissional no Brasil e no Rio Grande do Norte, a destacarem o contexto 
histórico do período em questão, a realidade política que propiciou a criação das Escolas de 
Aprendizes, bem como a trajetória que essa instituição tomou ao decorrer do tempo, sem contudo, 
devemos frisar, analisarem o perfil dos servidores que fizeram parte da história da escola. 

Textos tradicionais produzidos por autores como FONSECA (1986) – História do Ensino 
Industrial do Brasil – e NAGLE (1976) – Educação e Sociedade na Primeira República –, enfatizam 
apenas na atuação do Estado Brasileiro na regulamentação e desenvolvimento da educação 
profissional no Brasil. Mesmo as obras mais recentes, como a produzida por CUNHA (2005) não 
possuem foco na análise do perfil dos alunos e servidores das Escolas de Aprendizes. Vale ressaltar 
que as obras referidas possuem significância para o estudo do tema, por terem dados e análises 
relevantes para o desenvolvimento do projeto. 

Em âmbito local, têm-se algumas produções sobre a Escola de Aprendizes de Natal. É o caso 
do livro A Forja e a Pena, de MEDEIROS (2011). Nessa obra a autora traz relatos de ex-alunos e ex-
servidores da escola, através da metodologia de História oral. Porém, assim como os outros autores 
já citados, a tal não intencionou dar ênfase ao perfil e trajetória desses alunos e servidores, por ter 
escolhido trabalhar com um recorte mais amplo – 1909 a 1990. 

De tal modo a pesquisa objetiva preencher tal lacuna a partir da análise das trajetórias dos 
servidores os quais compuseram a Escola de Aprendizes Artífices, no que compreende sua primeira 
fase, que vai de 1909 a 1937. A construção do perfil desses servidores nos permitirá uma melhor 
compreensão das características dessas pessoas, de seu perfil profissional propriamente dito. 

De forma a responder discussões pertinentes à história de uma instituição centenária, o estudo 
tem por objetivo geral analisar o perfil social e profissional, dos servidores da Escola de Aprendizes 
Artífices de Natal – EAA, bem como sua trajetória, entre os anos de 1909 e 1937. Para atender tal 
meta foi-se colocado como objetivos específicos o levantamento de fontes e sua análise; 
preenchimento de planilhas e posterior transferência para um banco de dados na WEB, o qual será 
disponibilizado ao final do projeto. 
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Espera-se, então, o preenchimento completo do banco de dados com todas as informações dos 
servidores encontradas na documentação investigada. Esse preenchimento será fundamental para a 
análise do perfil dos servidores que fizerem a Escola de Aprendizes Artífices de Natal. Com isso 
poderá fornecer à comunidade acadêmica dados acerca de uma história pouco explorada e enfatizada. 

2 METODOLOGIA 

O projeto toma como base a análise documental, destacando-se entre as fontes pesquisadas os 
termos de posse de funcionários, os livros de assentamento de pessoal, e os relatórios ministeriais, 
produzidos entre 1909 e 1937. 

A Figura 1 trata da Ficha Cadastral do servidor Manoel Prudêncio Petit, e traz dados 
relevantes ao estudo. A Figura 2 é um trecho retirado do termo de posse da servidora Maria de 
Lourdes Torres. 

Figura 1 – Ficha Cadastral de Manoel Prudêncio Petit – Professor 

Fonte: ficha de servidores – dados da pesquisa. Arquivo do IFRN. 

Figura 2 – Termo de Posse da servidora Maria de Lourdes Torres. 

Fonte: Termo de posse – dados da pesquisa. Arquivo do IFRN. 

A outra etapa é a inserção dos dados dos servidores presentes nos documentos em um uma 
planilha do Excel, para uma leitura inicial. Em seguida, as informações serão transportadas para um 
banco de dados na World Wide Web (WWW). Este banco já foi desenvolvido e usado para o 
preenchimento dos dados dos alunos, de maneira que a bolsista indicada tem familiaridade com o 
instrumento a ser utilizado. Vale ressaltar que os termos de posse aos quais se tem acesso 
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compreendem o recorte temporal estabelecido pela pesquisa. Como forma de agregar mais 
informações, utilizaremos de outras fontes documentais e históricas, como os relatórios ministeriais, 
produzidos anualmente, os quais apresentam vários dados sobre as Escolas de Aprendizes e seus 
respectivos frequentadores. 

Outra fonte relevante são os registros fotográficos. Neles podemos observar características do 
momento estudado, destacando suas peculiaridades, bem como os aspectos comportamentais da 
época. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Uma instituição de ensino não é formada apenas por alunos, mas também por servidores. 
Sejam eles, entre outros, vigias, faxineiros, diretores ou mestres, todos tinham um papel importante 
a desempenhar na EAA. Uma das questões mais relevantes dessa pesquisa é tratar de entender quem 
eram as pessoas que compunham o corpo de servidores da Escola de Aprendizes. 

Então, quem eram esses homens e mulheres que fizeram parte da história da Escola de 
Aprendizes? De que maneira diretores, professores e mestres estabeleciam e mantinham a disciplina 
do ambiente escolar? Acreditamos que as fontes pesquisadas, cujas informações serão organizadas a 
partir do banco de dados, nos permitirão responder a tais questões, de maneira similar ao que foi feito 
anteriormente em relação aos aprendizes. 

A Tabela 1 apresenta os dados, bem como a estrutura das planilhas utilizadas para filtrar e 
catalogar as informações obtidas com o mapeamento das fontes. 

Tabela 1 – Planilha do registro funcional dos servidores 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

Nas planilhas são catalogadas as informações que são usadas para análise, ao final de cada 
registro são adicionados comentários acerca dos histórico e observações relevantes à análise final.  

Esperamos, com o projeto, definir com maior clareza o perfil dos profissionais que atuaram 
na Escola de Aprendizes Artífices de Natal, entre os anos de 1909 e 1937. 
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Vale destacar que os dados analisados ficarão salvos em uma base de dados na internet, a qual, 
posteriormente, poderá ser acessada por pessoas interessadas em pesquisarem sobre o tema abordado 
na pesquisa. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral do projeto de pesquisa, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte campus São Gonçalo do Amarante, o qual embasa este 
trabalho cientifico é de analisar o perfil social e profissional, bem como a trajetória dos servidores 
vinculados à Escola de Aprendizes Artífices de Natal, entre os anos de 1909 e 1937. De tal forma, 
pode-se dizer que a partir dos métodos que estão sendo e serão utilizados no desenvolvimento da 
pesquisa, tal meta poderá ser concretizada. 

Uma das dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa foram as próprias fontes, as quais 
muitas vezes apresentavam falta de alguns dados. Seu estado de conservação impediu muitas vezes 
uma leitura mais precisa das informações, bem como aumentou o tempo para sua análise devido se 
tratar de uma caligrafia mais antiga e um pouco confusa em alguns casos. 

Pouco se sabe sobre os servidores que participaram da formação e histórico da EAA, e é a 
partir dessa realidade que surge o interesse em pesquisar nessa temática. Por ser um tema pouco 
discutido no cenário local, e levando em consideração que essa Escola é a base, o início, do que hoje 
se conhece como Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o tema é rico em discussões as quais se 
aprofundadas podem fornecer informações que fazem compreender os antecedentes da atual 
instituição. 
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RÉGUA TÁTIL 3D: UM RECURSO DIDÁTICO DIFERENCIADO NA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA DOS DEFICIENTES VISUAIS 

DA COSTA, L. V. A.1; DE OLIVEIRA, A. S.2
1,2 IFRN – Campus  Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Nesse estudo, percebeu-se a importância, para 
professores e alunos, do ensino inclusivo, visto, 
ainda hoje, como uma grande barreira a ser 
vencida nas escolas. Assim, o projeto teve o 
objetivo de desenvolver uma régua-protótipo 
didática de medição (régua 3D) em braile no 
ensino de desenho industrial para deficientes 

visuais. Para isso, utilizou-se o software 
Sketchup Make 2017. Ao fim do trabalho, 
espera-se que o deficiente visual consiga realizar 
medidas básicas de medição, além de 
desenvolver sua percepção a respeito de figuras 
espaciais. 

ABSTRACT 

In this study, it was perceived the importance, for 
teachers and pupils, of inclusive education, seen, 
even today, as a great barrier to be overcome in 
schools. Thus, the project aimed to develop a 
didactic measurement feature (3D ruler) in 
Braille in industrial design teaching for visually 

impaired. For this, the Sketchup Make 2017 
software was used. At the end of the work, it is 
hoped that the visually impaired will be able to 
carry out basic measurements and to develop 
their perception regarding spatial figures. 

1 INTRODUÇÃO 

O ensino de geometria é sempre um empecilho para muitos estudantes, chegando até a ser um 
grande entrave ao desenvolvimento da vida acadêmica como um todo. Por utilizar-se de 
representações muito atreladas à percepção visual, muitos estudantes,  mesmo com o recurso da visão, 
sentem dificuldades no aprendizado desse campo da matemática. Para um estudante portador de 
deficiência visual ou de visão reduzida, se torna imprescindível a utilização de recursos didáticos 
diferenciados, auxiliando-os no processo de aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino inclusivo, régua 3D, deficientes visuais, figuras espaciais. 

KEYWORDS: Inclusive education, 3D ruler, visually impaired, spatial figures. 
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Entre os mais variados recursos didáticos diferenciados no processo de ensino-aprendizagem 
para estudantes com deficiência visual, a régua se configura como um instrumento indispensável para 
tal objetivo. Sua utilização é muito frequente para este público, que geralmente dispõe de produtos 
improvisados. (Mafra, Macedo, Batiz, & Botelho, 2012) 

Segundo Barbosa (2003) “os alunos deficientes necessitam vivenciar tudo àquilo que os cerca, 
e esse aluno, mais do que outro qualquer, deve ter a oportunidade de se integrar ao mundo dos objetos, 
para que possam adquirir mecanismos de interpretação e imagens mentais”. 

Portanto, se faz necessário o desenvolvimento de recursos/instrumentos de assistência para 
esses estudantes, não só para diminuir as distâncias da inclusão, mas também para permitir que 
pessoas com deficiência visual ou visão reduzida possam aprender, compreender, e até mesmo 
adquirirem certa autonomia no processo de aprendizagem. 

Assim, o presente trabalho visa desenvolver um protótipo de instrumento didático de medição, 
ou seja, uma régua de inclusão, para o ensino de desenho industrial e matemática para deficientes 
visuais e de baixa visão, almejando diminuir e suprir as necessidades no processo de aprendizagem, 
além de: 

• permitir que deficientes visuais e de baixa visão possam realizar medidas básicas de medição;
• permitir que essas pessoas possam identificar/sentir, de alguma forma, objetos tridimensionais
e figuras geométricas no ato da medição;
• desenvolver a percepção, ainda que muito ínfima, a respeito de figuras geométricas ensinadas
nas aulas de matemática e geometria;
• possibilitar até mesmo o desenho de certos traços ou representações de elementos
geométricos/matemáticos.

Através disso, acredita-se atender às necessidades que esses estudantes tanto necessitam no 
seu desenvolvimento acadêmico, possibilitando-os a, assim como os estudantes videntes, terem 
capacidade de melhorarem suas percepções quanto às representações espaciais geométricas. 

2 METODOLOGIA 

Todo o projeto do protótipo da régua foi idealizado e desenvolvido no software de computador 
Sketchup Make 2017, de acordo com alguns critérios importantes de desenvolvimento, que foram: 
formato da régua, tamanho da régua, largura, altura, marcações em alto relevo, além das marcações 
numéricas também em alto relevo.  

Formato da régua: a régua foi projetada em um formato de prisma trapezoidal, com a base 
menor num comprimento de 20mm, enquanto a base maior num tamanho de 40mm (ver Figura 1). 

Figura 1. Formato da Régua Tátil 

Fonte: Autores, 2017 
Tamanho da régua: com um tamanho total de 310mm de comprimento, a régua foi projetada 

para permitir a medição não só de objetos menores, mas também maiores (ver Figura 2). 

Figura 2. Tamanho da Régua Tátil 
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Fonte: Autores, 2017 
Largura: a régua foi idealizada com uma largura total de 40mm de comprimento, semelhante 

às réguas comercializadas no mercado. A largura facilita o manuseio da régua, permitindo maior 
firmeza no momento da medição (ver Figura 3). 

Figura 3. Largura da Régua Tátil. 

Fonte: Autores, 2017 

Altura: para que a régua não ficasse tão baixa, a sua altura foi de 5mm. Isso por que, como 
os estudantes com deficiência visual precisam ter o auxílio do alto relevo tanto para os marcadores, 
como para as numerações, a régua ficou alta o suficiente para permiti-los fazerem leituras mais 
seguras e precisas.  

Marcações em alto relevo: as marcações em alto relevo foram feitas ao longo de toda a régua, 
totalizando 61 marcações, entre elas, 31 para as marcações de 1 em 1 cm, e 30 para as marcações de 
0,5cm em 0,5cm, em formato de cunha, permitindo maior precisão na medição. Para as marcações de 
1 em 1 cm, a altura no ponto mais alto foi de 0,8mm, enquanto que para as marcações de 0,5cm em 
0,5cm, a altura foi de 0,4mm (ver Figura 4). 

Figura 4. Marcações em Alto Relevo 

Fonte: Autores, 2017 
Marcações numéricas em alto relevo: foi necessário estudar a numeração em Braile e o 

padrão de espaçamento entre os pontos de cada célula de acordo com a Figura 5 e Tabela 1 abaixo. 
Após isso, projetou-se as numerações em forma de semi-esferas, permitindo maior delicadeza nas 
medições. Ao todo realizou-se marcações para os números 0, 5, 10, 15 e 20. 

Figura 5. Identificação dos Pontos Braille. 

Fonte: (Grupo de Estudos Sociais, Tiflológicos e Associativos, 2003) 
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Tabela 1. Padrão de Dimensão da Célula Braile. 

Horizontal 
Ponto a Ponto 

(mm) 

Vertical 
Ponto a 

Ponto (mm) 

Célula a 
Célula (mm) 

Diâmetro da 
Base (mm) 

Altura do 
Ponto (mm) 

a b c - - 

Português 2.29 2.54 6.0 10.41 0,85 

Fonte: (Grupo de Estudos Sociais, Tiflológicos e Associativos, 2003) 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos objetivos propostos por esse projeto e a questão funcional da régua, espera-se: 
permitir com que os estudantes sem acuidade visual e de baixa visão possam realizar medidas básicas 
de medição, fundamentais nas aulas de desenho e matemática; ajudá-las a conhecerem e identificarem 
os objetos tridimensionais usados nas aulas em sala; possibilitar a esses estudantes a realização de 
certos traços importantes em desenhos geométricos; entender suas principais exigências quanto ao 
uso da régua, além de conceber eventuais melhorias no protótipo, afim de diminuir ainda mais as 
distâncias entre a aprendizagem e os meios necessários no ambiente escolar. 

Dessa forma, procura-se abrir mais as portas para a educação inclusiva desses estudantes, 
permitindo-lhes o contato com tecnologias assistivas que facilitem o aprendizado e o conhecimento 
a respeito da geometria dentro do âmbito acadêmico. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim desse trabalho, espera-se que todos ou a grande parte dos objetivos desejados possam 
ser alcançados em sua plenitude, devido ao significado dessa pesquisa para todos os estudantes que 
necessitam de recursos apropriados para o seu desenvolvimento dentro do mundo acadêmico. 
Acredita-se que esse projeto seja de grande importância para todos eles, pois num mundo ainda tão 
cheio de tecnologias, percebe-se que ainda há uma grande carência de recursos didáticos adequados 
para esses estudantes. Além disso, a pesquisa em questão contribui ainda mais, quando permite 
mostrar para todos (alunos e professores) que é possível diminuir as distâncias existentes entre o 
processo de ensino-aprendizagem e os meios necessários para isso. Por fim, espera-se melhorar o 
protótipo fazendo algumas mudanças como mudar o visual da régua para uma espécie de paquímetro, 
facilitando ainda mais na conquista dos objetivos buscados. 
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O ENSINO TÉCNICO EM COMÉRCIO DA MODALIDADE EJA SOB A 
PERSPECTIVA MOTIVACIONAL. 

Maria Izabel Rezende Rodrigues¹ 

RESUMO 

Este estudo tem como proposta analisar 

e comparar os elementos motivacionais e seus 

impactos no contexto escolar na modalidade 

EJA do IFRN Campus Natal Zona Norte. A 

pesquisa, em primeiro plano, configura-se em 

uma fundamentação teórica, a qual embasará 

os princípios do projeto de caráter 

exploratório, quali-quantitativo. Desse modo, 

a utilidade do mesmo no meio acadêmico, 

possibilitará a obtenção de melhorias no 

campo na perspectiva motivacional. 

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the 

motivational elements and their impacts in the 

school context in the EJA modality of the IFRN 

Campus Natal Zona Norte. The research, in the 

foreground, based on a theoretical foundation, 

which will base the exploratory, qualitative and 

quantitative principles of the project. Thus, the 

utility of the same in the academic environment, 

will enable the improvement of the field in the 

motivational perspective. 

1 INTRODUÇÃO 

“Com o advento da Teoria das Relações Humanas uma nova linguagem passa a dominar o 

repertório administrativo: fala-se agora em motivação, liderança, comunicação, organização 

informal, dinâmica de grupo etc.”. (CHIAVENATO, 1999; p.157-158). Para Chiavenato (1999), as 

relações humanas proporcionam inúmeros estudos sobre a influência da motivação no 

comportamento das pessoas nas organizações. De acordo com Bitencourt et al (2016), a motivação 

volta-se para o conhecimento do comportamento humano, a qual faz as pessoas se movimentarem 

com entusiasmo, despertando suas habilidades, executando-as da melhor maneira possível. 

Nesse sentido, a conjuntura motivacional se estende ao âmbito escolar tal qual nas empresas, 

visto que, para Alves (2013), um dos maiores desafios atualmente, na educação, é assegurar a atenção 

dos alunos para os conteúdos de Base Curricular ou preestabelecidos. Dessa forma, pode-se inferir 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação, EJA, IFRN, Zona Norte. 

KEYWORDS: Motivation, EJA, IFRN, Zona Norte. 
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que “é inegável que os problemas motivacionais podem interferir na aprendizagem dos estudantes.”. 

(Bzuneck, 2002, 2005). 

Diante do panorama educacional, é necessário compreender as singularidades dos alunos, 

tendo em vista a diversidade destes no mesmo perímetro institucional. Isto pode ser afirmado por 

Deci e Ryan (1996), que atribuem à sala de aula a importância de se fazer um ambiente no qual os 

alunos sintam que fazem parte dele. Analogamente, na perspectiva da Educação de Jovens e Adultos, 

Dias et al (2014) afirma que o estudante da EJA, seja jovem, adulto ou idoso, é um cidadão que na 

maioria das vezes já teve ou tem alguma relação com o trabalho, logo ele necessita de uma atenção 

pedagógica especial, a fim de que o aprendizado acadêmico reflita em suas práticas sociais e 

profissionais. 

Portanto, ao se pensar na motivação para a aprendizagem, é preciso considerar as 

características do contexto escolar. Consonante à perspectiva de Dias et al (2014, p. 19) 
[...] é válido pontuar que sempre é possível criar as condições adequadas para que as pessoas 

se sintam acolhidas, reconhecidas e consequentemente motivadas e assim adotem cada vez 

mais uma postura participativa, através da qual possam produzir conhecimento 

coletivamente.  

Assim sendo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN, no Campus – Natal Zona Norte, torna-se um terreno fértil para o estudo da motivação na

esfera educacional de jovens e adultos, buscando entender, analisar e comparar de que forma a

motivação pode compactuar direta e indiretamente na vida dos alunos do curso técnico em Comércio

da modalidade EJA.

Dessa forma cabe a seguinte reflexão: Como o vetor “motivação” atua para com os alunos 

do Curso Técnico em Comércio da modalidade EJA no IFRN Campus– Natal Zona Norte? 

1.2 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

 Analisar o papel exercido pela motivação e como esta pode afetar direta e 

indiretamente a vida dos alunos do curso técnico em Comércio da modalidade EJA no Campus 

Natal Zona Norte.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Traçar o perfil dos estudantes;

 Identificar elementos motivadores deste corpo discente;

 Propor melhorias para um possível problema na perspectiva motivacional.

2 METODOLOGIA 

A pesquisa é de caráter quantitativo e qualitativo, cujos, segundo Becker et al. (2004), o 

primeiro consiste no raciocínio dedutivo, a fim de mensurar a experiência humana; já o segundo, 

salienta os aspectos subjetivos diante de concepções individuais com o propósito de compreender o 

todo. Além disso, tal pesquisa é de cunho exploratório, pois a mesma tem como proposta ampliar o 

leque de conhecimento na área da motivação, no que diz respeito aos estudantes do Curso técnico 

integrado em Comércio da modalidade EJA, do IFRN Campus – Natal, Zona Norte, a qual se dará 

através da coleta de dados por meio de questionários, direcionados ao objeto de estudo evidenciado.  

 Desta maneira, o projeto, em sua forma inicial, possui ordem bibliográfica, haja vista a 

necessidade de uma fundamentação teórica, a qual, posteriormente, auxiliará na interpretação de 

dados. Isto posto, Fonseca (2002) define a pesquisa bibliográfica por ser feita a partir de um 
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levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas, a fim de permitir ao pesquisador 

conhecer o que já fora previamente estudado sobre o assunto. Outrossim, vale ressaltar que o projeto 

é definido como um estudo de caso, já que, ainda para Fonseca (2002), este pode deter-se com 

profundidade a um objeto de estudo específico, tal como uma pessoa ou uma unidade social, visando 

conhecer seus aspectos e descobrir sua essência. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se, por meio deste projeto, analisar o papel exercido pela motivação e como esta pode 

afetar direta e indiretamente a vida dos alunos do curso técnico em Comércio da modalidade EJA, no 

Campus Natal Zona Norte, pois, assim como fora apontado pelos demais autores que embasaram a 

pesquisa, o fator motivacional é capaz de catalisar as ações dos indivíduos em determinadas 

atividades, e, do ponto de vista acadêmico da Educação de Jovens e Adultos, há uma problemática 

que deve ser estudada com maior profundidade a fim de compreender e propor melhorias que sejam 

plausíveis à conjuntura deste corpo discente no Campus. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto objetiva, por meio da pesquisa bibliográfica e através da informação adquirida na 

apuração de dados, identificar como o fator motivacional pode compactuar na vida dos estudantes da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), do curso técnico em Comércio, do Instituto de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Zona Norte, com a 

finalidade principal de expandir os conhecimentos do campo da motivação neste âmbito pedagógico. 

Portanto, é possível inferir que tal objetivo fora contemplado, levando-se em conta a consistência 

teórica a qual o trabalho abarca. 
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NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS DICENTES COM OS LABORATÓRIOS DE 

QUÍMICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NOVA CRUZ. 

SILVA M.C.1; ALVES, F.S2. 

1,2 IFRN-Campus Nova Cruz. 

RESUMO 

Muitos discentes enfrentam problemas 

em relação a aulas laboratoriais, no quesito 

ligado a aprendizagem prática, sabendo-se, que 

estes são essenciais para o desenvolvimento do 

conhecimento teórico adquirido em sala. Diante 

desta inquietação, busca-se meios para reduzir 

qualquer dificuldade apresentada durante o 

tempo de participação dos mesmos na 

instituição, objetivando colaborar cada vez mais 

na compreensão e expansão do conhecimento. 

Utilizou-se de um recurso didático através de 

questionários acadêmicos para medir o nível de 

satisfação dos alunos para com os laboratórios. 

ABSTRACT 

Many people are faced with problems regarding 

laboratory lessons, in the connection of practical 

learning knowing that these are essential for the 

development of theoretical knowledge acquired 

in the classes room. Faced with this restlessness, 

search the means to reduce any difficulty 

presented during the time of participation in the 

institution, aiming to collaborate increasingly in 

understanding and expanding knowledge. A 

didactic resource was used through academic 

questionnaires to measure the level of students ' 

satisfaction to the laboratories.

PALAVRAS-CHAVE:  Aulas praticas, ensino, laboratórios. 

KEYWORDS:  Classes practise, teaching, laboratories. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se atualmente que muitos alunos, seja este de escola pública ou de escola privada, tem 

grande dificuldade em assimilar alguns conteúdos da disciplina de química apresentados apenas na 

teoria em sala de aula, trazendo para o aluno um certo desconforto, e consequentemente um 

desinteresse para estudar a disciplina. 

“Acredita-se que o ensino de química deve contribuir para uma visão mais abrangente do 

conhecimento, colocando em ênfase, na sala de aula, conhecimentos que sejam relevantes e possam 

interagir no cotidiano do aluno. Os alunos compreendendo isso desde cedo, descobrem que estudar 

química pode ser fácil e divertido, principalmente quando esse ensino é feito de forma prática e 

atraente” 

. (GIORDAN, 1999, p.43)2

Este trabalho tem como principal objetivo identificar o nível de satisfação alunos com relação 

aos laboratórios multidisciplinares do instituto federal de educação ciência e tecnologia do Rio grande 

do Norte campus Nova cruz, visando contribuir no aprendizado dos discentes ligados ao 

conhecimento prático. 

2 METODOLOGIA 

O Instituto federal de educação Ciência e Tecnologia do Rio grande do Norte campus Nova 

cruz, conta com seis laboratórios de aulas práticas que são utilizados frequentemente por alunos do 

técnico em química de forma integrada e subsequente, alunos do curso superior de processos químicos 

e também  pelos alunos do nível médio integrado dos cursos de informática e administração. Esses 

laboratórios possuem bancadas, reagentes vidrarias e muitos outros equipamentos. Para avaliar o 

nível de satisfação de alunos nas aulas laboratoriais, elaborou-se um questionário para alunos de 

diferentes períodos do curso de nível médio em química e curso superior de processos químicos. 

Foram aplicados um total de 120 questionários, ver Tabela 1, com discentes de diferentes 

turmas, esse número corresponde a 10% do número total de alunos. 

Tabela 1 – Questionário Aplicado. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com relação as respostas da pergunta 1, (45%) responderam que não vão frequentemente ao 

laboratório e (55%) vão frequentemente, este fato está relacionado ao período ao qual se encontram 

no curso, de forma que os que estão em períodos mais avançados no curso, possuem disciplinas que 

exigem aplicação maior nos laboratórios. 

       Com relação as respostas obtidas na pergunta 2 e pergunta 3, (97%) responderam de 

forma positiva, fato este já esperado, pois a complementação da disciplina com aulas práticas se torna 

um fator indispensável ao entendimento teórico. 

      Já as respostas obtidas com a pergunta 4, concluiu-se que a avaliação foi dada em maior 

quantidade em notas nível médio e alto, o que significa que os laboratórios se encontram em boas 

condições de uso. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Ao fim desse trabalho, obteve-se resultados satisfatórios de acordo com o esperado. Onde 

há um percentual maior de alunos que frequentemente tem acesso aos laboratórios, e um número 

ainda mais significativo para aqueles que concordam com a importância e eficiência que os 

laboratórios permitindo no desenvolvimento, compressão e expansão do conhecimento estudado. 

Torna-se indispensável a importância de trabalhos como estes, de forma cotidiana, para que as 

estatísticas possam ser cada vez mais precisas com relação a opinião dos alunos para com os 

laboratórios escolares. 
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RELAÇÃO DOS DOCENTES IFRN-SGA COM A INFORMÁTICA BÁSICA 

Társila Samille Santos da Silveira   Yasmin de Souza Carvalho Leonardo Gomes de Paiva Amorim 
 tarsillasamille@gmail.com  yasmin.souza5644@gmail.com  leonardo.amorim@ifrn.edu.br 

    IFRN/SGA  IFRN/SGA      IFRN/SGA 

RESUMO 

Professores com maiores noções tecnológicas 
encontram formas e ferramentas atrativas de 
ensinar, além de se sentir mais preparados para 
tal atividade. Por isso o tema foi tão 
importante, pois teve a ideia de um possível 
curso em Informática Básica. Aplicamos um 

questionário aos docentes sobre domínio e 
interesse nessa tecnologia. Estes, em sua 
maioria, auto avaliaram-se como dominantes 
médios dessas ferramentas, e grande interesse 
em aprender as aplicações gráficas como 
Excel, Prezi, etc.  

PALAVRAS-CHAVE: Informática, Ensino, Aprendizado, Apresentador Gráfico 

ABSTRACT 

Teachers with more technological notions find 
attractive ways and tools to teach and feel more 
prepared for this activity. That’s why the theme 
has become so important, the idea of a possible 
course in Basic Computing. We applied a quiz 

to teachers about the domain and interest in this 
technology. These, for the most part, have self-
esteemed themselves as the average dominant of 
these tools and a great interest in learning 
graphical applications like Excel, Prezi, etc.  

KEYWORDS: Informatics, Instruction, Learning, Graphic Presenter 

1 INTRODUÇÃO 

O acesso às tecnologias e programas de formação de professores para o seu uso didático 
podem contribuir para que se sintam com mais habilidade, preparação e motivação. Compreende-se 
que é preciso também repensar as condições oferecidas para o trabalho docente. Esta pesquisa teve 
como objetivo identificar e analisar a relação dos docentes do IFRN-São Gonçalo do Amarante com 
a com o tema informática. A depender do resultado da pesquisa, um curso na disciplina de 
informática básica, abordando softwares de escritório, poderá ser realizado para os mesmos. 

Contata-se que o professor com a crença de autoeficácia computacional mais elevada é o 
que percebe que tem mais habilidade para usar o computador e se sente mais preparado e motivado 
para ensinar com tecnologias (ALVARENGA, 2011). Podendo contribuir para facilitar o 
entendimento dos seus alunos. 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2016, a 
coleta de dados foi feita por meio de questionário, contendo 11 questões, entregues aos professores 
do campus, sendo 2 questões de múltipla escolha, 6 de única escolha, 2 de resposta curta e uma para 
considerações finais dos professores. O método utilizado, teve suas vantagens e suas limitações. 
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“É um instrumento de pesquisa constituído por uma série de perguntas organizadas com o objetivo 
de levantar dados para uma pesquisa, cujas respostas dadas pelo elemento ou pelo pesquisador sem 
a assistência direta ou orientação do investigador”(FONSECA, 2002). Como vantagem temos que 
foi um questionário rápido, que pôde ser respondido em menos de 5 (cinco) minutos, o que poupou 
o tempo dos respondentes e tornou o processo menos cansativo. Por outro lado, os questionários
passados para os professores não possuíam um número considerável de perguntas, o que torna a
pesquisa pouco aprofundada.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O questionário foi aplicado a 42 dos 62 professores do IFRN-SGA, e foram relatados vários 
problemas em relação ao uso do computador, desde falta de paciência a dificuldades com as 
ferramentas do Word. A maioria dos professores possui domínio médio como pode ser observado 
na figura 1. 

Figura 1 - Domínio dos professores em aplicativos de escritório. 

Fonte: autoria própria 

O questionário apresentou uma escala padrão de 0 a 5. Os professores autoavaliaram o seu 
desempenho sob vários aplicativos de escritório e ferramentas desses aplicativos. Como mostrado na 
tabela 1, tiveram maior percentual de resposta a escala de nível 4, podemos ver que este percentual 
demostra que cerca da metade dos docentes encontram-se na normalidade: no e-mail (50% dos 
respondentes), na edição de textos (52,4%) e nos navegadores de internet (50%). 

Tabela 1 - Escala padrão apresentando os percentuais de respostas 

Fonte: autoria própria 

E-mail Edição e textos Navegadores de 

internet 
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A figura 2 apresenta os aplicativos que os professores têm maior facilidade, destacamos 
uma maior dificuldade e vontade de aprender o aplicativo de escritório Excel, além de ser 
ressaltado o quão importante é a sua utilização. No estudo também foi perguntado se os docentes 
fariam um curso básico presencial de informática, onde 20 (47,6%) dos 42 docentes responderam 
sim, e o tempo que poderiam disponibilizar variou de meia hora à três horas. Desses 20 professores 
que fariam o curso, apenas 10 pagariam por ele. Quanto a valores, grande parte disse que não 
tinham noção dos valores médios de curso de informática e que não fariam afirmações quanto a 
isso. 

Figura 2 - Aplicativos de escritório que os professores têm maior facilidade. 

Fonte: autoria própria. 

Segundo José Armando Valente (VALENTE, 1997), docente pela Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), pesquisador na área de Formação de profissionais da educação e 
Multimeios e ensino-aprendizagem, "A formação do professor deve prover condições para que ele 
construa conhecimento sobre as técnicas computacionais, entenda por que e como integrar o 
computador na sua prática pedagógica e seja capaz de superar barreiras de ordem administrativa e 
pedagógica. Essa prática possibilita a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma 
abordagem integradora de conteúdo e voltada para a resolução de problemas específicos do 
interesse de cada aluno. Finalmente, deve-se criar condições para que o professor saiba 
contextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante a sua formação para a sua realidade de 
sala de aula compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se 
dispõe a atingir.", ou seja, se queremos preparar os alunos para um mercado de trabalho cada vez 
mais tecnológico, primeiramente devemos preparar os professores. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O resultado que esperamos com essa pesquisa é incentivar a criação de cursos para a 
formação técnica de professores, mostrar que é possível e que há interesse da parte dos docentes e, 
apesar do Excel ter sido o software que os docentes mais demonstraram ter interesse em aprender, 
também foi aludida o interesse em saber mais sobre questionários Google, Prezi, Power Point, 
Word, editor de imagens, músicas e vídeos, e cursos que tivessem um diferencial e otimizassem as 
atividades diárias. 
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VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: A FORMAÇÃO DOCENTE E AS 
CONDIÇÕES D TRABALHO DOS PROFESSORES DE QUÍMICA DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO DE CURRAIS NOVOS/RN. 

MEDEIROS, K. A. H.1 e TERTO, D. C.2 

1,2 IFRN – Campus Currais Novos 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Este estudo trata da valorização docente, com 
recorte para a formação e condições de trabalho. 
O objetivo foi avaliar se a formação (inicial e 
continuada) e as condições de trabalho nas 
escolas de nível médio de Currais Novos/RN 
promovem a valorização dos professores de 
química. Realizamos entrevistas com os docentes 

de química e visita aos laboratórios das seis 
escolas pesquisadas. A proximidade com a 
realidade local, apurou nossos conhecimentos 
teóricos e práticos. Constatou-se a 
desvalorização docente conexa à formação e às 
condições de trabalho nas escolas estaduais da 
cidade.

ABSTRACT 

This study it deals with the teaching valuation, 
with clipping for the formation and conditions of 
work. The objective was to evaluate if the 
formation (initial and continued) and the 
conditions of work in the schools of average level 
of Novos/RN Corrals promote the valuation of 
the chemistry professors. We carry through 

interviews with the professors of chemistry and 
visits to the laboratories of the searched schools. 
The proximity with the local reality, improved 
our theoretical and practical knowledge. It was 
evidenced connected teaching depreciation to the 
formation and the conditions of work in the state 
schools of the city.

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho analisa a valorização do magistério, enfocando as condições de 
trabalho e a formação inicial dos professores de química das escolas estaduais de Currais 
Novos/RN. Segundo Leher (2010), o termo valorização do magistério abrange dimensões 
objetivas (regime de trabalho; piso salarial profissional; carreira docente com possibilidade de 
progressão funcional; concurso público de provas e títulos; formação e qualificação 

PALAVRAS-CHAVE: Formação docente, condições de trabalho, valorização do magistério. 

KEYWORDS: Teaching formation, Conditions of work, Valuation of the teaching. 
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profissional; tempo remunerado para estudos, planejamento e avaliação, assegurado no contrato 
de trabalho, e condições de trabalho) e subjetivas (reconhecimento social, autorrealização e 
dignidade profissional). 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, em seu Artigo 67, 
consta que a valorização do magistério inclui formação profissional que assegure o domínio 
tanto dos conhecimentos a serem oferecidos e trabalhados na sala de aula como dos métodos 
pedagógicos necessários ao bom desempenho escolar; um sistema de educação continuada que 
permita ao professor um crescimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro 
de uma visão crítica e da perspectiva de um novo humanismo; jornada de trabalho organizada 
de acordo com a jornada escolar dos alunos, concentrada num único estabelecimento de ensino 
e que inclua o tempo necessário para as atividades complementares ao trabalho em sala de aula; 
um salário condigno, competitivo em termos de outras posições no mercado de trabalho, abertas 
a candidatos com nível equivalente de formação. Entre as diretrizes do PNE 2014/2024, está no 
Artigo 2, inciso IX o compromisso em promover a valorização do magistério 

De acordo com Marx (1984), o trabalho é responsável por garantir a sobrevivência 
humana, mas também por subsidiar a criação da essência humana, ou seja, produzir os meios 
para a existência física e ao mesmo tempo, a humanização do ser humano. Sendo assim, a 
valorização do magistério é importante para que haja essa humanização do profissional docente. 
Fatores como a formação inicial e continuada bem como as condições de trabalho contribuem 
para que haja – ou não – valorização do professor. O trabalho docente tem sido pauta em vários 
eixos da sociedade, fato é que, das vinte metas estabelecidas no PNE que está em vigência 
(2014/2024) quatro se referem à valorização do magistério e são consideradas estratégicas para 
o alcance das demais, entre elas destaca-se a meta 17 na qual fala sobre valorizar os(as)
profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu
rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do
sexto ano de vigência deste PNE. Com o avanço das novas tecnologias e a rápida evolução do
sistema econômico em que vivemos, a demanda de trabalho desses profissionais aumenta,
muitos dos professores têm que planejar aulas, lecionar, atuar na gestão escolar, na organização
e no planejamento da escola bem como na relação que se estabelece com a família do aluno,
entre os resultados dessa jornada de trabalho longa estão profissionais cansados e, por vezes,
desestimulados com sua profissão. Temos um baixo índice de alunos que optam por um curso
de licenciatura, "A queda de procura tem sido imensa. Entre 2001 e 2006, houve o crescimento
de 65% no número de cursos de licenciatura. As matrículas, porém, se expandiram apenas 39%,
afirmou Bernardete Gatti, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e supervisora de um estudo
encomendado pela Fundação Victor Civita (FVC), que tinha por objetivo dimensionar a
extensão da falta de interesse dos jovens por cursos de licenciatura, e, é nesse ponto que surge
a importância do estudo da formação de professores, atrelada as condições de trabalho desses:
Por meio dele os jovens podem entender aspectos importantes da formação docente e do
cotidiano de um professor – como é o caso das relações sociais existentes em uma instituição
de ensino –, dificuldades da profissão, especialmente no que diz respeito a entender as
consequências do cenário político das últimas décadas no contexto educacional, já que essas
alteram a organização do trabalho docente e sua jornada de trabalho.

Esse trabalho é resultado da pesquisa Valorização do magistério: um estudo sobre a 
formação docente e as condições de trabalho dos professores de química das escolas estaduais 
de ensino médio de Currais Novos/RN, desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Currais Novos e teve duração de nove meses 
(de agosto de 2016 a maio de 2017). Foi realizada em seis escolas estaduais da referida cidade 
que contemplam o ensino médio. Na referida pesquisa buscou-se traçar o perfil acadêmico, 
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socioeconômico e cultural dos docentes, conhecer a avaliação dos docentes sobre suas 
condições de trabalho e identificar a necessidade de formação continuada desses profissionais. 
Além disso, posteriormente foram realizadas visitas técnicas aos laboratórios de ciências, em 
que se considerou o espaço físico (estrutura que possibilitasse a segurança em laboratório), 
equipamentos e insumos disponíveis (vidrarias, reagentes e etc.) naquela escola para identificar 
em que condições o trabalho docente ocorre. O objetivo principal do nosso trabalho foi avaliar 
se a formação docente (inicial e continuada) e as condições de trabalho dos professores de 
química das escolas estaduais de ensino médio de Currais Novos/RN favorecem a valorização 
do magistério. 

2 METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos de nossa pesquisa, foi necessário estabelecer os 
procedimentos técnicos que serão utilizados. Optamos, assim, pela análise da literatura, 
entrevistas semiestruturadas e análise dos laboratórios de ciências. Conforme Demo (1985), a 
revisão da literatura constitui-se principalmente de livros e artigos científicos, o que propiciou 
eleger as fontes que fundamentaram a análise. O conhecimento da bibliografia pertinente ao 
tema é fundamental, pois permite que se tenha conhecimento da produção existente, podendo 
aceitá-la, rejeitá-la e, com ela, dialogar criticamente. A síntese das leituras realizadas será uma 
etapa importante no processo de construção da pesquisa. 

A pesquisa empírica foi realizada através de entrevistas semiestruturadas e da análise 
dos laboratórios de ciências nas seguintes escolas estaduais de Currais Novos: Instituto Vivaldo 
Pereira; Escola Estadual Tristão de Barros; Escola Capitão Mor Galvão; CEJA professora 
Creuza Bezerra; Escola Estadual Dr. Sílvio Bezerra de Melo e Escola Estadual Manuel 
Salustino. A entrevista é entendida como “[...] a técnica em que o investigador se apresenta 
frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 
interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de investigação social” (GIL, 
1999, p. 11). Além disso, conforme Lüdke e André (1986, p. 34): “[...] a grande vantagem da 
entrevista sobre outras técnicas é que esta permite a captação imediata e corrente da informação 
desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”. As 
entrevistas realizadas tiveram como objetivo conhecer a formação dos docentes de química das 
escolas estaduais de ensino médio de Currais Novos, traçar seu perfil acadêmico, sócio 
econômico e cultural, conhecer qual a avaliação dos docentes em relação as suas condições de 
trabalho (os meios físicos, os recursos pedagógicos e o acesso a formação continuada, à 
literatura específica, às tecnologias e a outros bens culturais para o desenvolvimento de seu 
trabalho) e identificar suas necessidades de formação continuada. 

Na etapa de análise dos laboratórios, fizemos um estudo sobre a estrutura das escolas 
pesquisadas, identificando: a existência de laboratórios de ciências nas escolas, de materiais e 
equipamentos em condições e quantidade satisfatória para atendimento aos alunos, se os 
professores utilizam os laboratórios e com qual frequência, as principais dificuldades 
apresentadas pelos docentes para o uso, ou não, dos laboratórios. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos evidenciaram que há aspectos que dificultam a valorização dos 
docentes de química das escolas estaduais de ensino médio relacionados à formação e às 
condições de trabalho nos laboratórios de ciências das escolas estaduais de ensino médio da 
cidade de Currais Novos/RN. Quanto à formação, todos os professores de química possuem 
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formação inicial na área, curso de licenciatura em química. Essa inclusive é uma exigência para 
ingresso no magistério, conforme LDB 9394/96. Entretanto, em relação a formação continuada, 
apenas um dos seis entrevistados possui pós-graduação, especialização em gestão escolar. Os 
docentes entrevistados afirmaram que as ações de formação continuada realizadas nas escolas 
contribuem, ainda que minimamente, para o aperfeiçoamento da prática pedagógica, mas 
quanto aos saberes de sua área específica, reconhecem que falta atualização na área. Dessa 
forma, foram apresentadas demandas quanto à formação específica em educação química por 
parte dos docentes.  

Acerca das condições de trabalho nos laboratórios, das seis escolas da rede estadual que 
ofertam o ensino médio, nenhuma possui laboratório específico para disciplina de química. 
Quatro possuem laboratórios de ciências, nos quais o espaço é compartilhado entre os 
professores de química, física e biologia. Uma possui apenas o espaço com estrutura física 
adequada, mas sem materiais e equipamentos, de forma que a sala tem sido utilizada como um 
depósito. A última escola não possui laboratório de ciências e nem espaço para sua criação. 
Esta se trata de um centro de educação de jovens e adultos. Em relação a esta modalidade, é 
importante acentuar que alunos e alunas da educação de jovens e adultos são pessoas que tem 
um desenvolvimento diferente de crianças e jovens, cujo processo de aprendizagem deve estar 
pautado, segundo Salvador; Mestres; Goñi; Gallart (1999) pela predominância de aspectos 
perceptivos frente aos abstratos. Os autores ainda destacam a importância da experiência prática 
para os processos de dedução e de raciocínio desses sujeitos. O professor que ministra aulas de 
química nessa escola reconhece a importância das aulas práticas em laboratórios para a 
aprendizagem dos sujeitos. Para ele: “quando um aluno tá só em sala de aula, tá quase 
dormindo, quando fala em laboratório, os alunos querem conhecer. A palavra laboratório já 
chama muito a atenção. Então influencia muito na qualidade do trabalho” (professor 03, 2016). 
O entrevistado afirma que apesar de ter conhecimentos específicos e didáticos pedagógicos para 
a realização de tais aulas, sem espaço, materiais e equipamentos adequados, estas tornam-se 
praticamente inviáveis. Ainda assim, o professor afirmou realizar algumas práticas dentro da 
sala de aula regular. Das seis escolas, portanto, apenas quatro possuem laboratórios de ciências. 
Em relação ao uso desses espaços, de modo geral, os professores raramente utilizam os 
laboratórios para realização de aulas práticas, sendo que na escola 02, o professor havia chegado 
à escola há três meses e ainda não tinha ido realizar conhecer o laboratório. Algumas 
justificativas para a baixa frequência de uso desse espaço pelos demais professores dizem 
respeito à falta de equipamentos, materiais de insumo, reagentes e outros, bem como a falta de 
tempo para planejamento das aulas e organização do espaço entre uma aula e outra. Ao ser 
questionado sobre a realização de aulas práticas no laboratório, o professor da escola 01 afirma 
que: “é até complicado porque não tem material suficiente e as condições não ajudam. Para 
você ter uma ideia, as atividades que desenvolvi foram em sala de aula e no laboratório do 
IFRN. Mas também eu não posso ficar usando o laboratório de lá sempre, tem que ver a 
disponibilidade” (professor 01, 2016). Por sua vez, a entrevistada 04 afirmou que as atuais 
condições do laboratório de ciências da escola em que trabalha dificultam a realização de 
práticas mais elaboradas já que existem poucos reagentes e ainda mais fora do prazo de 
validade. Assim, é possível inferir que a existência dos laboratórios em escolas públicas não 
garante sua utilização pelos professores de ciências de um modo geral, e, especificamente, pelos 
professores de química, o que pode dificultar a efetivação da aprendizagem por parte dos 
educandos e, por conseguinte, a valorização e autovalorização do profissional docente. 
4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a execução da pesquisa vivenciamos a prática docente, compartilhamos de 
alguns momentos da rotina de trabalho dos professores da rede estadual de ensino de Currais 
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Novos/RN e assumimos o compromisso de pesquisar e analisar dados acerca da formação 
inicial e continuada dos mesmos, bem como as condições de trabalho em que estão inseridos, 
já que esses são pontos chave para entender a valorização do magistério nos dias atuais. O 
estudo de campo ocorreu sem maiores dificuldades ou contratempos e as escolas – Professores 
e toda a comunidade escolar – se mostraram bastante solícitas em nos ajudar para pesquisa. 

Ouvimos relatos de professores sobre uma formação que, muitas vezes, não foi/é 
suficiente para que a prática docente ocorra da melhor forma, conseguimos dados suficientes 
para a análise e compreensão da realidade docente local, com isso entendemos que o uso de 
entrevistas e a forma como as aplicamos (dialogando com os docentes) foram satisfatórias para 
o fim ao qual foi destinado. O uso de visitas técnicas aos laboratórios também foi de suma
importância para entender o trabalho desses profissionais e perceber a precariedade em que
algumas instituições de ensino estão, entretanto, algumas escolas não possuem ao menos um
laboratório de ciências, ou se possui o mesmo é usado para outros fins, como cozinha e depósito.

A pesquisa conclui que a problematização da realidade desses profissionais é 
importantíssima no que diz respeito a expor as consequências de uma formação insuficiente e 
de condições de trabalho que não favorecem a valorização do magistério. A partir de pesquisas 
como essa é que se tornará possível o pensamento e implementação de novas políticas públicas 
a fim de garantir os direitos desses profissionais e dos novos docentes que estão sendo e serão 
formados no futuro. Por fim, deixamos como sugestão de trabalho futuro a feitura de projetos 
de minicursos de formação continuada para professores da rede de educação básica de ensino, 
já que foi percebido uma grande demanda por tais cursos e a necessidade de que a formação 
dos professores seja melhorada. 
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RESUMO 

A introdução de jogos didáticos nas escolas tem 
se tornado uma estratégia bastante significativa 
atualmente. O presente trabalho foi desenvolvido 
pelos bolsistas do PIBID, Biologia IFRN, 
Macau, com base nas dificuldades dos alunos 
sobre o conteúdo do reino animal e tem como 

objetivo propor, uma alternativa lúdica, o “jogo 
baralho do reino animal”, utilizando materiais de 
baixo custo. Uma vez que, os jogos didáticos são 
de extrema importância para auxiliar o ensino e 
aprendizagem dos alunos. 

ABSTRACT 

The introduction of school games in schools has 
become a very significant strategy today. The 
present work was developed by the PIBID 
Fellows, IFRN Biology, Macau, based on the 
students' difficulties about the content of the 
animal kingdom and aims to propose, as a playful 
alternative, the "game of the animal kingdom" 

using materials from below cost. Since, the 
educational games are of extreme importance to 
aid the teaching and learning of the students. 

1 INTRODUÇÃO 

No decorrer da história, a educação vem sofrendo transformações significativas no que diz 
respeito ao desenvolvimento de estratégias metodológicas diversificadas com o intuito de melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Os jogos didáticos, como uma alternativa lúdica, possibilitam o enriquecimento do  trabalho 
docente no dia-a-dia em sala de aula, por ser uma excelente alternativa de aprendizado. Justamente 
por esse motivo é que hoje em dia essa estratégia está sendo bem mais explorada, como afirmam 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos didáticos, reino animal, ensino, aprendizagem, ciência. 

KEYWORDS:  Educational games, animal kingdom, teaching, learning, science. 

BARALHO DO REINO ANIMAL: ESTUDANDO ZOOLOGIA COM O 
PIBID-BIOLOGIA
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Barbosa e Murarolli (2013) “Os jogos vêm ganhando cada vez mais espaço nas escolas na busca de 
inserir a ludicidade na sala de aula e aperfeiçoar o aprendizado”. 

Corroborando com os autores acima, a introdução de jogos lúdicos – na disciplina de ciências 
– vem sendo explorada com mais intensidade nas escolas públicas do Brasil graças aos programas de
iniciação à docência, onde foi percebido que a relação entre conceitos científicos, demonstrações
práticas e a imersão dos jogos, é uma ótima estratégia para facilitar a aprendizagem dos alunos de
maneira eficaz, tendo em vista que a disciplina de ciências aborda conteúdos bastante complexos e
com a utilização destes recursos a compreensão e assimilação dos assuntos tornam-se mais didáticos.
Dessa forma tenta-se buscar estratégias metodológicas que tornem o ensino prazeroso distante de
memorização de conteúdo além de auxiliar no desenvolvimento de conceitos científicos.

E um desses programas é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, 
Subprojeto de Biologia, que contribui para a formação de futuros professores, além de contribuir para 
a valorização do magistério, pois insere os licenciandos no contexto das escolas ainda no inicio de 
sua formação e propicia aos mesmos o desenvolvimento de recursos diversificados que contribuirão 
para a sua prática docente. Ainda propõe uma reflexão e aproximação entre as atividades práticas 
com as teorias vistas em sala de aula, tornando a aprendizagem significativa para os alunos. (SILVA, 
et al. 2012) 

Para BUENO e KOVALICZN (1999) teoria e prática andam juntas no ensino de ciências, 
como também o conhecimento científico e o senso comum. A utilização de aulas com experiências, 
segundo esses, é uma boa estratégia no ensino/aprendizagem, porém a realização dessas práticas em 
sala de aula deve estar relacionada à realidade do aluno. 

Diante das dificuldades relatadas pelos alunos das escolas assistidas pelo PIBID- Subprojeto 
Biologia durante as aulas de ciências, foi proposto uma alternativa lúdica desenvolvida pelos bolsistas 
do referido programa para auxiliar a compreensão destes alunos no conteúdo de zoologia, já que este 
conteúdo está nos assuntos programados para o ano letivo de 2017. Por isso, o objetivo do presente 
trabalho foi confeccionar e elaborar um jogo didático, denominado “Baralho do reino animal”, o qual 
propõe a abordagem de conceitos sobre características e representantes de alguns animais 
pertencentes ao filo dos vertebrados e invertebrados, levando em consideração a série de conteúdos 
estudados no 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes bezerra 
situada na cidade de Macau/RN. 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido com base nas observações e relatos de dificuldades dos 
alunos durante as aulas de ciências sobre o conteúdo do reino animal. Visando melhorar a 
aprendizagem dos alunos, foi elaborado um jogo lúdico pelos bolsistas do PIBID-Subprojeto Biologia 
do IFRN campus Macau, atuantes na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Bezerra, escola 
de ensino fundamental, para uma melhor compreensão e fixação do conteúdo de zoologia. 

O jogo “Baralho do reino animal” foi produzido utilizando materiais de baixo custo e de fácil 
aquisição com o intuito de melhorar o ensino e aprendizagem dos discentes de forma divertida e 
prazerosa tornando a aprendizagem significativa. 

Para a aplicação da atividade faz-se necessário que o professor tenha trabalhado o tema 
“animais vertebrados e invertebrados” e que os alunos tenham tido acesso aos principais 
representantes e características de cada filo e classe. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Confecção e elaboração do jogo 
O jogo “Baralho do reino animal” tem como objetivo fazer com que os alunos possam 

conhecer e/ou reforçar o conteúdo de zoologia de maneira prática, divertida, prazerosa e educativa. 
O jogo consiste em trinta (30) cartas contendo imagens, características e perguntas das respectivas 
classes (mamíferos, répteis, anfíbios e peixes) e filos (poríferos e cnidários) de animais (vertebrados 
e invertebrados). As cartas são divididas em: seis (06) cartas imagens, vinte e uma (21) cartas 
características e três (03) cartas perguntas. 

O jogo “Baralho do reino animal” foi desenvolvido de uma maneira simples, os materiais 
utilizados foram de baixo custo: Para a confecção das “cartas” foi utilizado o programa Microsoft 
Word 2010 e foram impressas em papel oficio peso 60 e plastificadas com papel contact transparente 
visando uma maior durabilidade. Sendo assim um jogo que pode ser confeccionado facilmente pelo 
docente e mesmo em conjunto com os discentes, sendo uma atividade acessível a todas as classes 
sociais. 

Dinâmica do jogo 
O jogo deve ser realizado em grupo, sendo que cada grupo será representado por três 

componentes. Inicialmente os alunos terão de tirar par ou ímpar para ver quem vai iniciar o jogo. O 
grupo que vencer o par ou ímpar, terá como bônus a escolha das cartas imagem-classe ou cartas 
imagem-filo de animais que está representada. Se o representante do grupo acerta a carta 
correspondente ele jogará novamente e continuará jogando ate errar e assim sucessivamente. As 
cartas estarão expostas na mesa com as imagens das classes e filos virados para cima e as cartas 
características viradas para baixo que estarão embaralhadas. Cada grupo deverá retirar uma carta por 
rodada. Ao final do jogo, a equipe que conseguir completar o quinteto de cartas imagens e 
características dos animais (vertebrados e invertebrados) vencerá o jogo. 

O uso de atividades lúdicas no ensino, como o “BARALHO DO REINO ANIMAL” pode ser 
uma ferramenta auxiliar ao aluno na compreensão das características gerais, principais representantes, 
curiosidades dos animais “vertebrados e invertebrados”. 

Figura 1: cartas do jogo 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Contudo o jogo apresentado é uma proposta para os professores utilizarem no ensino 
fundamental, não para substituir o conteúdo teórico, mas, como uma ferramenta auxiliar que irá 
contribuir de forma significativa com a aprendizagem dos alunos que tiverem acesso destacando a 
importância desta ferramenta como benefício dos conhecimentos em zoologia. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, os jogos didáticos são de extrema importância para o desenvolvimento dos 
mecanismos de ensino e aprendizagem durante as aulas não só de ciências, mas para as disciplinas 
curriculares dos alunos, permitindo com que os mesmos desenvolvam na prática o que foi lhe 
apresentadas na teoria. 

Deste modo, o jogo exposto nesse estudo, será aplicado futuramente em escolas de nível 
fundamental, nas turmas de 7º ano, para verificar sua eficácia no que diz respeito ao ensino 
aprendizagem, atrelado aos conteúdos de zoologia na disciplina de ciências. Dessa forma, o 
discente poderá aprender e reforçar o conteúdo de maneira lúdica, divertida, dando mais motivação 
durante as aulas de ciências, principalmente em conteúdos como o de Zoologia no qual aborda 
diversos conceitos e terminologias. O mesmo ainda traz implícito um convite para o aluno 
expressar-se de muitas formas, como: movimentos corporais, convivência social, além de estimular 
a cognição, permitir a assimilação de novos conteúdos ou reforçar conteúdos já ministrados de 
forma divertida e prazerosa. 
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RESUMO 

Este trabalho vem destacar as principais 
atividades desenvolvidas pelo Programa 
Municipal de Educação Ambiental em 
Mossoró/RN. Foi feita uma pesquisa 
bibliográfica na internet acerca do PMEA e 
visitas in loco à Gerência de Educação Ambiental 

do município para acesso aos documentos físicos 
relacionados à Educação Ambiental no âmbito 
municipal. Descobriu-se que alguns projetos 
estão desarticulados por falta de verbas públicas 
e/ou recursos humanos, bem como outros não 
vem atingindo suas metas.

ABSTRACT 

This work highlights the main activities 
developed by the Municipal Environmental 
Education Program in Mossoró/RN. A 
bibliographic research was done on the Internet 
about the PMEA and on-site visits to the 
Environmental Education Management of the 

municipality to access the physical documents 
related to Environmental Education at the 
municipal level. It turned out that some projects 
are disarticulated by lack of public funds and/or 
human resources, as well as others have not 
reached their goals. 

1 INTRODUÇÃO 

Com a Rio-92, a Educação Ambiental –  EA passou a se concretizar como realidade em alguns 
países, inclusive no Brasil (país anfitrião do evento). Embora a legislação brasileira versasse sobre 
educação ambiental desde 1981, na Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA (Lei 6.938/81); e, 
mais tarde, na Constituição Federal de 1998, em seu emblemático Art. 225; é na década de 1990 que 
surgem os programas e políticas voltados exclusivamente à EA no país, impulsionados pela Rio-92. 
Assim, em 1994 é Lançado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) e mais tarde 
sancionada a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei 9.795/99) (BRASIL, 2014). 

A partir de então, os elementos da PNEA passam a ser disseminados pelo Brasil, inclusive no 
Município de Mossoró, Rio Grande do Norte, quando esses elementos são caracterizados e postos em 
prática por meio da Lei nº 2.573/2009, que institui o Programa Municipal de Educação Ambiental – 

PALAVRAS-CHAVE:   PMEA, Educação Ambiental, Gestão Ambiental, Mossoró. 

KEYWORDS:  PMEA, Environmental Education, Environmental Management, Mossoró city. 
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PMEA. Por esta razão, surge os seguintes questionamentos: a partir da sua regulamentação, quais são 
as principais atividades desenvolvidas pelo PMEA no município de Mossoró/RN? Eles estão 
alcançando suas metas? 

Portanto, levando em consideração a fundamentação legal do PMEA pelo art. 225 da CF/88 e 
pelo PNEA, além da carência de estudos voltados à popularização das suas ações em âmbito 
municipal, surge o presente estudo com o intuito de levantar dados acerca das principais atividades 
que vem sendo realizadas pelo referido programas, bem como os possíveis desafios para a efetivação 
das seus objetivos e diretrizes legais. 

2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa que é de caráter qualitativo, foi realizada, primeiramente, a partir de um 
levantamento bibliográfico na internet sobre a EA no município de Mossoró e, posteriormente, 
aconteceram visitas in loco à Gerência Executiva de Educação Ambiental - GEEA, onde obteve-se 
acesso ao arquivo documental (leis, decretos, planos de atividades, relatórios etc.) para levantamento 
de informações acerca do PMEA, sob orientação do Gerente Executivo de Educação Ambiental em 
exercício, quanto às eventuais dúvidas relacionadas ao processo de institucionalização da EA 
municipal e os programas à ela atrelados.  

Assim, o material encontrado na gerência foi fotografado e analisado em outro momento, de 
forma que os resultados desta análise foram sistematizados e encontram-se na seção a seguir. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Logo de início verificou-se a escassez de pesquisas acerca do PMEA e suas atividades em 
meio online. Isto pode estar ligado ao fato de que muitas Instituições de Ensino Superior (IES) não 
disponibilizam em repositórios online. Outro fator limitante foi que a maioria das leis e decretos 
relacionados à EA municipal não encontram-se disponíveis em formato online, porém arquivados na 
GEEA. Por essa razão, as visitas in loco à gerência e a elucidação de dúvidas por parte do gerente 
foram fundamentais, pois forneceram dados atualizados e complementares acerca do PMEA. 

Além do mais, foi disponibilizado pela GEEA um folder contendo os principais 
programas/projetos vinculados ao PMEA, sendo eles: os Núcleos de Educação Ambiental – NEAs; 
Programa Municipal de Capacitação de Professores em Educação Ambiental – ProCEA; Canoeiro 
Ambiental; Cancioneiro Ambiental; Arborização Participativa; Semana de Gestão Ambiental; 
Comemorações dos dias da árvore, da água e da caatinga; Horta Orgânica; Mutirão Social; Festival 
de Talento Infantil para o Meio Ambiente. 

Descobriu-se que parte dos projetos encontram-se desarticulados desde 2014, em virtude do 
não de repasse financeiro à GEEA e às escolas/UEIs, sendo eles: o Canoeiro Ambiental, o 
Cancioneiro Ambiental, a Horta Orgânica e o Festival de Talento Infantil para o Meio Ambiente.  

O ProCEA também é afetado no sentido de recursos humanos e financeiros, pois nos últimos 
dois anos (2015 e 2016) vem sofrendo um processo de evasão dos voluntários, que são alunos das 
Instituições de Ensino Superior do município que recebem capacitação da GEEA para atuação nas 
escolas do município. Um dos motivos dessa evasão é a falta de transporte que os conduzem aos 
NEAs e outras escolas distantes, que permanecem sem a assistência devida. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações de EA no município de Mossoró/RN vêm sendo desenvolvidas desde meados de 
2002, mas foi a partir da idealização do PMEA em 2006 (mais tarde convertido na lei municipal nº 
2.573/2009) que seus fundamentos foram ampliados, deixando de acontecer de forma isolada para 
transformar-se em uma política de educação ambiental de gestão descentralizada, por meio da 
educação formal e não-formal, buscando sensibilização nos cidadãos e nas cidadãs uma consciência 
socioambiental (BATISTA, 2007).  

Essa descentralização ocorre por meio dos programas elencados, buscando parceria com os 
cidadãos e as cidadãs mossoroenses, terceiro setor, indústria, comércio etc. Entretanto, nos últimos 
anos, a falta de repasse financeiro e a deficiência em recursos humanos vem tornando muitos desses 
programas/projetos inoperantes, ou fazendo com que outros não atinjam suas metas e, portanto, 
públicos-alvo.  
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SABERES E DEMANDAS DOS SERVIDORES DO IFRN/CAMPUS CAICÓ 
SOBRE A LEI DE COTAS Nº 13.409/2016  

RESUMO
A inclusão se pauta no princípio da diversidade, 

sendo assumida no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte. A pesquisa objetivou averiguar o 

conhecimento dos servidores sobre a inclusão 

dos deficientes na Lei de Cotas nº 13.409/2016. 

A metodologia partiu de uma pesquisa 

exploratória, utilizando o questionário como 

instrumento. Enquanto resultados, conclui-se que 

existe demanda por formação sobre a referida Lei 

citada anteriormente e acerca das deficiências 

auditiva; visual; transtorno do espectro do 

autismo; física e altas habilidades.  

ABSTRACT 

Inclusion is based on the principle of diversity, 

being assumed at the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte. The research aimed to verify 

the knowledge of the employees about the 

inclusion of the disabled in the Law of Quotas nº 

13,409 / 2016. The methodology was based on an 

exploratory research, using the questionnaire as 

an instrument. As a result, it is concluded that 

there is a demand for training on the 

abovementioned Law and about hearing 

impairments; visual; Autism spectrum disorder; 

Physics and high skills. 

1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, a educação especial no Brasil destacou-se por meio de modelos 

assistencialistas, balizados por uma concepção de segregação caracterizada pela separação e 

isolamento dos estudantes com alguma deficiência física, mental ou sensorial. Esta educação somente 

passou a ser alvo de políticas públicas educacionais a partir do final da década de 1950, abandonando 

o modelo assistencialista e incorporando a concepção de que se deveria integrá-la ao sistema geral de

ensino.

Contemporaneamente, a tendência da inclusão pautada no princípio da diversidade passa a ser 

assumida pelas escolas públicas, dentre as quais, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte. Nesse aspecto, o IFRN institui o NAPNE – Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, pela Portaria n.º 1533, de 

21/05/2012, por intermédio do Programa TECNEP - Educação, Tecnologia e Profissionalização para 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. Dentre os objetivos do NAPNE estão: promover 

a cultura da educação para a convivência e aceitação da diversidade; adaptar materiais didáticos para 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, inclusão, servidores, deficiências, alunos. 

KEYWORDS: Education, inclusion, servers, disabilities, students. 
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alunos com necessidades educacionais específicas inclusos nos cursos regulares ou nos cursos de 

capacitação promovidos pelo IFRN (PORTAL IFRN, 2014).  

Diante desse contexto, questiona-se se os servidores do IFRN – Campus Caicó possuem 

conhecimento sobre a Lei de Cotas nº 13.409/2016, a qual trata da reserva de vagas para pessoas com 

deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino. Sendo 

assim, será que os servidores estão preparados para lidar com o público abordado pela Lei em 

questão? Tendo em vista que essa realidade está prestes a acontecer, a equipe do NAPNE elaborou 

uma pesquisa a fim de identificar o conhecimento dos servidores em relação à educação inclusiva. 

O objetivo geral da pesquisa foi averiguar o conhecimento dos servidores sobre a inclusão dos 

deficientes na Lei de Cotas nº 13.409/2016 nas Instituições de Educação Superior - IES. Enquanto 

objetivos específicos destacam-se: identificar se os servidores tem conhecimento sobre os tipos de 

deficiência anunciados pela Lei de Cotas nº 13.409/2016; verificar se os servidores tem 

conhecimento/experiência sobre alguma deficiência em sua área de atuação; conhecer as demandas 

dos servidores do IFRN – Campus Caicó quanto à necessidade de formação na área da educação 

inclusiva.  

Partindo-se do pressuposto que a atuação do servidor esteja condicionada a sua formação 

inicial e a continuada em serviço, esta deve se fundamentar numa perspectiva de continuidade e 

autodesenvolvimento, vinculada ao aprender a aprender, construída a partir da prática reflexiva e 

autorreflexiva do fazer. Diante desse entendimento e do reconhecimento da formação em serviço, 

faz-se necessário que o estudo, a discussão e a compreensão em torno das deficiências anunciadas 

pela Lei de Cotas esteja alicerçada em um movimento de ação-reflexão-ação. No âmbito da 

perspectiva de formação, o NAPNE planejou a seguinte meta: promover encontros de formação para 

os servidores por meio de oficinas, palestras, mesa-redonda, painéis temáticos e eventos diversos. 

Nesses encontros serão abordados os quadros das deficiências anunciadas na Lei de Cotas com o 

objetivo de viabilizar o ensino, a aprendizagem, a motivação, a interação e a sociabilidade do aluno 

assistido pela referida Lei. 

2 METODOLOGIA 

Segundo Minayo (1999, p. 16) a metodologia é o “caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade” constituindo-se num conjunto de etapas e técnicas utilizadas que visa 

alcançar um determinado fim. Em relação a esta questão Richardson (1999, p. 22) afirma que a 

metodologia “são regras estabelecidas para o desenvolvimento do método científico”. 

O estudo em questão caracteriza-se por utilizar a pesquisa tipo exploratória. Segundo Gil 

(1999, p. 43) a pesquisa exploratória “é desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma visão geral, 

de tipo aproximativo, a cerca de um determinado fato”. A organização de dados quantitativos 

“caracteriza-se pelo emprego [...] de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, 

média, desvio padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc.”. 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário com (05) cinco questões de 

múltipla escolha destinado aos servidores do IFRN – Campus Caicó. Responderam (39) trinta e nove 

indivíduos num universo de (108) cento e oito servidores, ou seja 36,1%. 

Conforme os objetivos propostos na pesquisa, elencamos as seguintes respostas que servirão 

de fundamentação para alcançar a meta planejada.  

XIII CONGIC | III SECITEX 844



Ao serem questionados sobre o conhecimento dos tipos de deficiência que se enquadram na 

Lei de Cotas, 74% dos respondentes disseram que não detém esse conhecimento e apenas 26% 

afirmaram conhecer, conforme se observa no gráfico 1 abaixo. 

Gráfico 1 – Conhecimento sobre a Lei de Cotas 

Fonte: Autores (2017). 

Foi pedido aos respondentes que selecionassem o tipo de deficiência que tem 

conhecimento/experiência para trabalhar, obtendo-se o seguinte resultado exposto no gráfico 2. 

Gráfico 2 – Conhecimento/Experiência com tipos de deficiência 

Fonte: Autores (2017). 

Conforme as respostas sobre o conhecimento/experiência sobre os tipos de deficiência, 

15,23% relataram conhecer a deficiência física; 12,18% a auditiva; 10,15% a visual; 6,9% o 

transtorno do espectro do autismo, 2,3% altas habilidades e 21,32% declararam não possuir 

conhecimento/experiência sobre as deficiências preconizadas na Lei de Cotas. 

26%
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SIM NÃO

15, 23%

12, 18%

2, 3%
6, 9%

10, 15%

21, 32%

FÍSICA AUDITIVA ALTAS HABILIDADES

TRANST. ESPECT. AUTISMO VISUAL NENHUM
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Foi solicitado aos respondentes que selecionassem qual tipo de deficiência seria necessário 

uma formação, o resultado consta no gráfico 3. 

Gráfico 3 – Formação para que tipo de deficiência 

  Fonte: Autores (2017). 

   De acordo com as respostas verificou-se que a deficiência auditiva obteve 33,23%; a visual 

32,22%; transtorno do espectro do autismo 30,21%; física 22,16% e altas habilidades 26,18%.  

3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Diante dos dados apresentados, observou-se que existe a necessidade de discutir sobre a Lei 

de Cotas nº 13.409/2016, focando nas deficiências assistidas por este instrumento normativo. 

Ressalta-se que mudanças de concepções em relação ao tratamento com os deficientes colocam em 

evidência o fato de que não são estes que devem se adequar à vida em sociedade, mas a sociedade 

deve procurar fornecer a esses serviços públicos, como escolas, que procurem lhes dar acesso a uma 

formação salutar, cultural e social. 

No que diz respeito às escolas, o quadro de servidores do IFRN – Campus Caicó deve estar 

capacitado para atender às necessidades que envolvem o processo de ensino e aprendizagem dos 

deficientes, com o objetivo de integrá-lo à vida em sociedade. Nesse contexto, a princípio, planejou-

se realizar um ciclo de palestras com momentos de aprendizagem, discussão e socialização, 

abordando as deficiências que o NAPNE trata. Essa atividade visa dar continuidade às ações que 

foram realizadas nos anos de 2014, 2015 e 2016. O Ciclo de palestras foi iniciado na Semana 

Pedagógica 2017.2, no qual abordou-se a deficiência auditiva, conforme a demanda apontada pelos 

servidores, como apresenta o gráfico 3. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comunidade escolar necessita estar preparada para receber o aluno deficiente à medida que, 

à priori, o instituto se assume enquanto uma instituição inclusiva. A realidade que foi diagnosticada 

por meio da pesquisa demonstrou que os servidores do Campus Caicó possuem a necessidade de 

formação para lidar com as deficiências.  

Evidenciamos que para a inclusão escolar acontecer no Campus em questão, dificuldades e 

desafios deverão ser transpostos, principalmente quando refletimos acerca de uma sociedade que 

ainda não está preparada para discernir alguns valores. Salientamos que antes de incluir alunos com 

necessidades específicas em nosso seio escolar, devemos preparar as pessoas para a mudança que 

isso acarretará. Pois, para incluir um aluno não é somente trazê-lo para a instituição, mas é essencial 

dar-lhe o suporte necessário para que aprenda os conteúdos e adquira conhecimentos que auxiliem a 

sua vida enquanto um cidadão. Nesse aspecto, faz-se necessário observar atentamente as condições 

da formação pessoal dos sujeitos, além da preocupação com as questões relacionadas ao desempenho 

acadêmico desse aluno.  

Consequentemente, a infraestrutura da instituição e a formação dos servidores que irão atender 

a esse público é fator preponderante e condicionante para que aconteça, de fato, a inclusão. Espera-

se que as ações do Ciclo de Palestras aperfeiçoem os conhecimentos nessa área, estimulando a 

aprendizagem e o convívio social dos envolvidos. 
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RESUMO 

O trabalho relata uma ação realizada por bolsistas 
do Programa institucional de bolsas a iniciação à 
docência – PIBID, da área de Química do IFRN 
– Campus Ipanguaçu, com os alunos do Ensino
Médio da Escola Estadual Juscelino Kubitschek

ao aplicar o experimento de teste de chamas 
através de um laboratório virtual chamado 
Crocodile Chemistry.  

ABSTRACT 

The schoolwork reports an action performed by 
fellows program institutional scholarship 
initiation for teaching - PIBID, area chemistry 
IFRN - campus Ipanguaçu, with the high school 
students school state Juscelino Kubitschek when 

applying the experiment test flames through a 
virtual lab called crocodile chemistry. 

1 INTRODUÇÃO 

A cada dia a tecnologia vem se renovando e adquirindo mais espaços, e com isso a sociedade 
também se transforma, a crescente quantidade de informações recebidas diariamente provoca uma 
evolução na vida das pessoas. Pode-se observar que são diversos os recursos tecnológicos presentes 
no nosso dia-a-dia, entre os mais corriqueiros são o celular e o computador.  

Segundo Farias (2010), o computador é um poderoso instrumento didático e pode ser utilizado 
como uma ferramenta mediadora no processo ensino e aprendizagem, pois, auxilia no 
desenvolvimento cognitivo do aluno e nas suas competências. Como cita Amaral et al. (2011, p. 2): 

“O uso de laboratório de aprendizagem tem se tornado mais frequente e 
essencial em atividades educacionais. Essa estratégia se consolida entre os 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID, Química, laboratório virtual. 
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educadores por proporcionar um espaço onde os estudantes podem 
experimentar diversas situações úteis ao seu desenvolvimento”. 

Observa-se que muitas escolas não possuem laboratórios, ou têm recursos limitados, no 
entanto, acabam não realizando as atividades experimentais. Uma proposta para os alunos não 
estarem sem as devidas atividades são os laboratórios virtuais, que são plataformas digitais oferecidas 
com o objetivo de dar suporte à realização de experiências sem a necessidade da presença do aluno 
em um determinado local, tal como ocorre no contexto dos laboratórios físico.  

De acordo com Santos; Azevedo (2012) a utilização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), como computadores, sites de pesquisa, jogos eletrônicos entre outros meios 
tecnológicos é muito importante, por contribuir com a melhoria do ensino, principalmente nas escolas 
mais carentes. 

Na internet pode-se encontrar muitos laboratórios virtuais como o Virtual Labs, laboratórios 
esse desenvolvidos por Brian Woodfield, da Brigham Young University, e o Laboratório Didático 
Virtual (LabVirt) que é uma iniciativa da Universidade de São Paulo – USP. Possui também o 
laboratório Crocodile Chemistry, que é o objeto de estudo do trabalho, o mesmo possibilita o acesso 
à ciência experimental e, em especial, a um conjunto de atividades consideradas inviáveis ou não 
recomendáveis por questões de altos custos, riscos ou um tempo necessário ao seu desenvolvimento. 
Este software de simulação é também bastante amigável: seleciona os reagentes, as quantidades e 
concentrações, os equipamentos, os sensores para monitorar as grandezas a serem controladas e a sua 
experiência estará pronta para ser simulada. 

Esse trabalho é fruto de uma ação desenvolvida por bolsistas do PIBID/INTERDISCIPLINAR 
área Química, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
IFRN, do campus Ipanguaçu para com os discentes da EEJK, com o objetivo de mostrar as 
contribuições dos laboratórios virtuais em atividades educacionais no ensino de Química. 

2 METODOLOGIA 

A ação foi desenvolvida pelos bolsistas do PIBID, da área química, do IFRN – campus 
Ipanguaçu, com cerca de 35 discentes do 1º ano do ensino médio, com a finalidade de realizar-se o 
experimento de teste de chama. Toda a prática foi feita de maneira virtual, visto que, a escola possuía 
poucos reagentes para a realização da mesma.  

O programa foi escolhido por um dos bolsistas, que já o possuía e o tinha aplicado em um 
seminário na disciplina de Metodologia do Ensino de Química II, a uma turma de Licenciatura em 
Química. O seminário teve como objetivo mostra uma sugestão de atividade de ensino-aprendizagem 
utilizando o computador.  

Os bolsistas iniciaram a apresentação discorrendo do que se tratava o experimento, conceitos 
químicos e em seguida, utilizou-se o laboratório virtual, um bolsista mostrou como era feito o 
procedimento aos alunos, e em seguida os próprios alunos realizaram o experimento virtualmente.  

No laboratório virtual possuía um bico de Bunsen, um fio de níquel-cromo, e soluções de sais 
de cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de lítio e cloreto cálcio, para identificar a cor da 
chama. Os alunos colocavam o fio de níquel-cromo em um nos sais e em seguida colocava-o na 
chama do bico de Bunsen. Com isso aparecia a cor característica daquele sal. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No final da ação os alunos se mostraram, participativos, interessados, entusiasmados e dispostos 
a aprender como é realizado o experimento de teste de chamas. Além disso, o Crocodile Chemistry, 
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apesar de ser uma simulação virtual não deixa de contextualizar com a vida do aluno, como por 
exemplo, em uma de suas simulações com reações de ácido e base que ocorrem no estômago 

Imagem: Experimento realizado 

      Fonte: acervo do autor 

Imagem: Bolsistas em sala de aula

        Fonte: acervo do autor 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A simulações no Crocodile Chemistry, foi bem vista pelos alunos e pelo professor da 
disciplina, por ser uma opção de aula de laboratório de caráter virtual. As contribuições dos 
laboratórios virtuais no ensino de Química são bem significativas, podendo destacar as vantagens: o 
próprio aluno realizar o experimento sem perigo, mais comodidade e tempo para o professor planejar 
a aula, já que o mesmo não precisara se atentar em organiza-las no laboratório, além de ser uma 
alternativa de aula experimental.  A utilização do laboratório virtual não substituirá o laboratório com 
estruturas físicas na própria instituição, mas, poderá fornecer subsídios para suprir a carência e 
deficiência dos mesmos.  
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RESUMO 

O presente artigo faz parte de um estudo inicial 
que tem como objetivo compreender a 
expressão musical do Coco de Zambê, grupo 
cultural “Herdeiros de Zumbi”, praticada na 
comunidade quilombola de Sibaúma, no 
município de Tibau do Sul/RN. Como 
metodologia de trabalho será utilizada pesquisa 

teórica e empírica, tendo como procedimentos: 
pesquisa bibliográfica, a partir de teóricos da 
Educação do Campo e da Etnomusicologia, 
análise documental, questionário e entrevista 
semi-estruturada. Como resultado, elaboraremos 
artigos científicos, registros em áudio e vídeo. 

ABSTRACT 

This article is part of an initial study that aims to 
understand the musical expression of Coco de 
Zambê, through "Herdeiros de Zumbi" cultural 
group, that is practiced in the quilombola 
community of Sibaúma, located in the city of 
Tibau do Sul/RN. As methodology will be used 
theoretical and empirical research, having as 
procedures: bibliographic research, based on 

rural education and ethnomusicology, 
documentary analysis, questionnaire and semi-
structured interview. As a result, will produce 
scientific articles, audio and video recordings. 

1 INTRODUÇÃO 

Esta é uma pesquisa ação em andamento vinculada ao Núcleo de Arte (NUARTE), Núcleo 
de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) e a Licenciatura em Educação do Campo do 
IFRN Campus Canguaretama, que propõe a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Tal 
estudo tem como foco principal a comunidade quilombola de Sibaúma e suas especificidades no 
que diz respeito à manifestação cultural do coco de zambê. A referida comunidade está localizada 
no litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente, no município de Tibau do 
Sul, e possui fortes elementos históricos que indicam a importância e contribuições desta expressão 
musical na sua construção cultural e social.  

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade, Cultura, Etnomusicologia, Educação do Campo, Quilombolas. 

KEYWORDS:  Diversity, Culture, Ethnomusicology, Rural Education, Quilombolas. 
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O coco de zambê, assim como a capoeira de Angola, se configura como elementos 
fundamentais das lutas atuais de afirmação e preservação da comunidade quilombola de Sibaúma 
frente ao avanço dos empreendimentos relacionados à carcinicultura e ao turismo de massa 
predominantes na economia da região. Vale ressaltar que a comunidade foi reconhecida e 
certificada pela Fundação Cultural Palmares (FCP) em 08/06/2005, não obstante, em meio a 
conflitos entre um discurso em prol do reconhecimento étnico e um discurso desenvolvimentista 
ligado, sobretudo à especulação imobiliária. Sobre isso, Cavignac, Lins e Maux, (2015) apontam 
que há um sentimento de pertencimento por parte das pessoas, este, relacionado aos laços de 
parentesco que ligam a população atual aos escravos fugidos das fazendas e engenhos das 
proximidades que se auto-organizaram e estabeleceram uma coletividade por meio das atividades 
extrativistas tradicionais como a pesca e a agricultura, bem como as manifestações populares 
oriundas dos momentos de lazer. De acordo com estes autores, isso possibilitou durante o processo 
histórico, um sentimento de defesa do território, enfraquecido a partir da década de 1980 pelo 
loteamento das terras que até então, era de uso comum. Isto quer dizer que: “cresceu a consciência 
dos ‘herdeiros’ em serem ‘donos da terra’; permitindo que grandes parcelas do território fossem 
vendidas em troca de promessas de melhorias e progresso” (apud p.13). 

O avanço dos empreendimentos capitalistas na região somado a um modelo de educação 
escolar urbanocêntrico e descontextualizado que se impõe tradicionalmente em toda a região são 
agravantes de um processo de desenraizamento dos sujeitos do campo, e especificamente em 
relação à comunidade de Sibaúma, isso tem proporcionado com que boa parte da população não 
reconheça sua etnicidade. Nessa perspectiva, atualmente, as práticas culturais do grupo Herdeiros 
de Zumbi, criado no ano de 2002, através da capoeira de Angola e do coco de zambê, de forma 
organizada e com a parceria de Instituições Públicas de educação, vêm se fortalecendo no sentido 
da preservação da identidade cultural da região, inclusive, no intuito de uma visibilidade para todo o 
entorno do município de Tibau do Sul, que ainda desconhece essa expressão musical peculiar da 
comunidade.  Assim, essa pesquisa pretende evidenciar aspectos inerentes à cultura musical da 
comunidade quilombola de Sibaúma do município de Tibau do Sul/RN, analisando a história e os 
aspectos sociais específicos à sua produção musical, bem como o seu lugar na resistência de um 
processo de desterritorialização, que se desenvolve de forma ideológica, por meio de uma relação 
dicotômica na qual a cultura popular e tradicional, tomada como algo ultrapassado, arcaico e rústico 
se contrapõe ao desenvolvimento econômico e tecnológico (CANCLINI, 2003).   

2 METODOLOGIA 

Para tanto, como metodologia, será realizada pesquisa bibliográfica e empírica de caráter 
qualitativo. No que diz respeito à abordagem teórica serão utilizados textos de autores relacionados 
à Educação do Campo e Diversidade, tais como Fernandes (2006), Arroyo (2011) e Canclini 
(2003), bem como à etnomusicologia, com Merrian, Queiroz e publicações da Associação Brasileira 
de Etnomusicologia (ENABET), e demais publicações sobre a comunidade Quilombola de 
Sibauma, com destaque para Cavignac, Lins e Maux  (2015).    

Para a coleta de dados, no viés da História oral, realizaremos os procedimentos de registros 
documentais, fotográficos e fonográficos sobre o cotidiano do passado e atual, no que diz respeito 
ao coco de zambê na comunidade, levando em conta os aspectos socioeconômicos e a trajetória de 
vida dos artistas.   São eles: transcrição para partituras dos ritmos; registro em áudio, foto e vídeo; 
resgate histórico documental e fotográfico sobre esta expressão na comunidade; entre outros. 
Segundo Meihy e Holanda (2011), a História oral consiste em uma prática contemporânea de 
apreensão de narrativas feita através de recursos eletrônicos que possibilitam uma análise dos 
processos sociais do presente e facilitam o conhecimento do meio imediato. Esta prática emerge 
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como mais um espaço de validação e afirmação de experiências coletivas dos movimentos de 
minorias culturais e discriminadas.     

Esta é uma pesquisa social no sentido de que a visão de mundo do pesquisador e seu campo 
de estudo estão implicados em todo o processo de produção de conhecimento; desde a concepção de 
objeto, perpassando pelos resultados do trabalho até sua aplicação existe uma relação entre 
conhecimento e interesse (MINAYO, 2015).     

O estudo conta com uma equipe interdisciplinar que irá analisar e debater sobre elementos 
musicais, culturais, sociais, filosóficos e educacionais do zambê na comunidade de Sibaúma, e a 
forma como estes estão presentes no processo de preservação da identidade étnica da mesma. O 
projeto terá duração de seis meses e visa construir conhecimento que contribua com a formação dos 
alunos dos cursos técnicos-integrado e a Licenciatura em Educação do Campo do IFRN Campus 
Canguaretama, além de oferecer material que poderá ser utilizado na formação de outros estudantes 
da Microrregião Litoral Sul potiguar, através do registro da manifestação cultural do coco de zambê 
da comunidade quilombola de Sibaúma. 

A partir de uma análise histórico-dialética dos dados, pretendemos ir além dos aspectos 
musicais do fenômeno social do coco de zambê trazendo à tona diversos temas relacionados à 
valorização da identidade das comunidades tradicionais camponesas e seu lugar no atual processo 
de globalização caracterizado pela fragmentação do indivíduo em seus aspectos culturais, 
econômicos, históricos, etc. Esta abordagem tem como proposta a junção entre a análise do 
contexto histórico, das determinações socioeconômicas dos fenômenos, das relações sociais de 
produção e dominação com a compreensão das representações sociais (apud).    

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado desse estudo, além dos artigos construídos ao longo da execução do projeto, 
pretendemos realizar registro audiovisual com o grupo participante do estudo, gravado nas locações 
cotidianas desses sujeitos e também no Auditório do IFRN Campus Canguaretama. Para uma maior 
abrangência de apresentação desse material (artigos, vídeos, fotos e áudios), deverá ser criado um 
site hospedado no Portal do IFRN Campus Canguaretama. Visando ainda fortalecer a parcerias 
entre a instituição e a comunidade, indo ao encontro da política de expansão e interiorização dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia contida na Lei 11.892/08 (BRASIL,2008), o 
projeto será finalizado com uma apresentação musical envolvendo os participantes do estudo, bem 
como oficinas e aulas de campo, com o intuito de apresentar à comunidade escolar e externa os 
resultados obtidos. 

Essa pesquisa pretende abranger um debate entre diversas áreas de conhecimento nos 
diversos níveis de ensino ofertados pelo IFRN Campus Canguaretama de forma a contribuir com a 
uma formação unilateral de alunos dos cursos do Ensino Médio Integrado, da graduação de 
Licenciatura em Educação do Campo e Especialização em Educação de Jovens e Adultos no 
contexto da diversidade. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expressão musical do coco de Zambê, praticada e preservada pelo grupo cultural herdeiros 
de zumbi, da comunidade quilombola de Sibaúma, além de uma tradição que remete à formação da 
comunidade quilombola, vem se configurando historicamente como uma forma de resistência ao 
processo de desterritorialização causado pelo avanço do capital hegemônico.  Segundo Fernandes 
(2006), o território consiste em uma totalidade multidimensional das relações sociais que se faz no 
espaço material e imaterial, e, portanto, o processo de desterritorialização diz respeito à eliminação 
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de um espaço de vida.  Apesar do fato de que a comunidade quilombola de Sibaúma esteja 
buscando afirmar-se em seu espaço e/ou território, com é o caso do grupo cultural Herdeiros de 
Zumbi, em um país de capitalismo associado e periférico como o Brasil, este processo avança aos 
passos de um desenvolvimento científico e tecnológico que serve apenas aos interesses de uma 
minoria privilegiada. Desta forma, considerando este, também um estudo etnomusicológico é 
importante ressaltar que como afirma Seeguer (1992, p. 15) “a etnografia da música requer o 
conhecimento em primeira mão e em profundidade da tradição musical e da sociedade da qual tal 
tradição é uma parte”. 

Diante do exposto, na busca de um maior aprofundamento sobre os elementos culturais e 
sociais que são inerentes à prática do coco de zambê na comunidade de Sibaúma e visando garantir 
a formação unilateral dos sujeitos envolvidos na pesquisa esse estudo se respalda em um projeto 
educativo interdisciplinar que envolva as áreas do conhecimento como sociologia, filosofia, 
educação e música, e estabeleça uma relação dialógica entre o científico tecnológico e a cultura 
popular.    

5    REFERÊNCIAS 

ARROYO, Miguel Gonzalez. A Educação Básica e o Movimento Social do Campo. In:______; 
CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna. Por uma Educação Do Campo. 
5.ed.vozes. Petrópolis- RJ: 2011.

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para Entrar e Sair da Modernidade. 
Tradução Heloísa Pezza Cintrão, Ana Regina Lessa. 4ª. Ed. – São Paulo : Editora da Universidade 
de São Paulo, 2003. (Ensaios Latino americanos, 1). 

CAVIGNAG, Julie A. A etnicidade encoberta: ‘Índios’ e ‘Negros’ no Rio Grande do Norte. 
Revista de Humanidades, Caicó, v 4, n 8, 1-79, 2003. 

CAVIGNAC, Julie Antoinete; Lins, Cyro Holando de Almeida e Maux, Augusto Carlos de 
Oliveira. “De ‘herdeiro’ a ‘quilobolas’: identidades em conflito (Simbaúma – RN, Brasil)”, em: 
https://nuevomundo.revues.org/61896, 2011, p. 1-23, acesso em agosto de 2015.     

CALDART, Roseli Salete. Educação do Campo. In: In: CALDART, Roseli Salete et al. Dicionário 
da educação do campo. Rio de Janeiro e São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, Expressão Popular, 2012. 

MEIHY, José Carlos Sebe B; HOLANDA, Fabíola. História Oral: como fazer, como pensar. 2. 
ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa social. In: ______ (Org); DESLANDES, 
Suely Ferreira; GOMES, Romeu. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 34. ed. Petrópolis 
RJ: Editora Vozes, 2015. 

ENCONTROS NACIONAIS DA ABET. 7., 2015, Florianópolis. Anais... Florianópolis, SC: 
Associação Brasileira de Etnomusicologia, 2015. Disponível em: 
<abetmusica.org.br/dld.php?dld_id=177>. Acesso em: 06 jul. 2017. 

QUEIROZ, Luis Ricardo S. A música no contexto congadeiro. ICTUS: periódico do Programa de 
Pós-Graduação em Música da UFBA, Salvador, v. 4, p. 130-139, 2002. 

XIII CONGIC | III SECITEX 855



QUEIROZ, Luiz Ricardo S. Educação musical e cultura: singularidade e pluralidade cultural 
no ensino e aprendizagem da música. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
MUSICAL, v.10, 2004, Porto Alegre. Revista da Abem. 2004. p. 105-106. 

SEEGER, Anthony. In; MYERS, Helen. Ethnomusicology. An introduction. Tradução: Giovanni 
Cirino. Londres: The MacMillan Press, 1992. 

XIII CONGIC | III SECITEX 856



TECNOLOGIA ASSISTIVA: INCLUSÃO DO PARAPLÉGICO NO 
PROGRAMA MULHERES MIL DO IFRN - CAMPUS CAICÓ 

RESUMO 

O fenômeno das pessoas deficientes de membros 

inferiores aumentou de forma significativa nas 

últimas décadas. Neste contexto, a Biomecânica 

estuda Tecnologias Assistivas. O trabalho teve o 

objetivo geral de desenvolver um dispositivo que 

acoplado à cadeira permite costurar sem usar os 

pés e mãos. Dentre os objetivos específicos 

elencou-se: integrar o deficiente ao programa 

Mulheres Mil e atender a pessoas deficientes. A 

metodologia foi exploratória e participante. 

Comprovou-se  que 02 deficientes de membros 

inferiores costuraram sem usar os pés.

ABSTRACT 

The phenomenon of disabled people in lower 

limbs has increased significantly in recent 

decades. In this context, Biomechanics studies 

Assistive Technologies. The work had the 

general objective of developing a device that 

coupled to the chair allows to sew without using 

the feet and hands. Among the specific objectives 

was: to integrate the disabled into the Thousand 

Women program and to serve disabled people. 

The methodology was exploratory and 

participant. It was found that poor limbs sewed 

without using their feet.

1 INTRODUÇÃO 

A indústria do vestuário, no Brasil, participa de forma significativa no crescimento econômico 

e no desenvolvimento do país, sendo responsável por cerca de 9% dos empregados da indústria de 

transformação nacional (FIEP apud LEVORLINO, [20--]). Nesse cenário, é o segundo maior 

empregador e gerador do primeiro emprego. 

Essa indústria se insere na cadeia têxtil, sendo responsável pelas etapas relacionadas à 

produção do vestuário, desde o beneficiamento das fibras têxteis até a confecção das peças para o 

uso. O mercado da indústria do vestuário desenvolve produtos com conteúdo de moda, sendo 

responsável pela concepção, design no processo de criação, produção manufatureira, comunicação e 

divulgação desses produtos (CAPELASSI, 2010). Esse mercado inclui diferentes públicos, desde 

idosos, crianças a deficientes.  

PALAVRAS-CHAVE:  Mulheres mil, tecnologia assistiva, dispositivo, cadeira, costura. 

KEYWORDS:  Women thousand, assistive technology, device, chair, sewing. 
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Com vistas a incluir o deficiente nesse mercado de trabalho se criou uma Tecnologia Assistiva, 

objetivando seu uso no Programa Mulheres Mil, o qual trabalha com um público em situação de 

vulnerabilidade social. A educação é tratada, portanto, pela via da sua contribuição ao combate à 

pobreza, fato claramente ratificado no programa Mulheres Mil, já que prioriza o atendimento as 

pessoas em situação de extrema pobreza, utilizando como argumento a possibilidade de elevação nas 

taxas de formação para inserção qualificada no mercado de trabalho. Isso remete ao apontado por 

Lessa (2013), quando menciona que a priorização da permanência dos mais frágeis economicamente 

nas instituições educacionais trata-se de um fenômeno novo que precisa ser acompanhado e 

problematizado. 

Durante a docência na disciplina Costura percebeu-se que mesmo o Programa capacitando 

pessoas em situação de vulnerabilidade social, este não poderia capacitar, de forma satisfatória, 

mulheres deficientes de membros inferiores, tendo em vista que os equipamentos disponíveis no 

mercado para atender a este público necessitam que se utilize uma das mãos para a função de costurar. 

Ciente dessa situação social elaborou-se um projeto cujo objetivo geral foi desenvolver um 

dispositivo que permitisse a aceleração da máquina de costura sem a utilização dos pés e mãos. Dentre 

os objetivos específicos elencou-se: integrar o deficiente ao programa Mulheres Mil do Campus 

Caicó; criar um dispositivo para introduzi-lo em uma cadeira personalizada que permite acelerar e 

desacelerar toda e qualquer tipo de máquina de costura, para atender a pessoas deficientes de 

membros inferiores. Comprovou-se que o dispositivo inserido no equipamento desenvolvido 

possibilitou o trabalho com a liberdade da movimentação das mãos, permitindo uma eficiência similar 

ao indivíduo que não tem necessidades específicas, fato esse comprovado através de estudo de tempo 

onde ficou evidenciado a diminuição de movimentos. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa qualitativa foi de cunho exploratório, utilizando-se como estratégia de 

investigação o estudo bibliográfico e a pesquisa documental. Nesse sentido, o lastro de investigação 

se deu por meio da observação participante, sendo possível analisar o circuito de acionamento e 

controle de velocidade da máquina de costura. O grande desafio do projeto foi fazer com que o 

operador da máquina de costura pudesse trabalhar em igualdade de condições com pessoas que não 

possuem deficiência nos membros inferiores. Para que isso fosse possível, além de poder acelerar e 

desacelerar a máquina, ela teria que ter os movimentos dos braços livres para ter total condição de 

manusear as partes das peças que fossem costuradas.  

Ao se relacionar o foco da atividade laboral de costura e a postura para a sua execução, 

observa-se a concentração de esforços na região torácica e lombar pelo fato de ser um trabalho estático 

com repetidas rotações, inclinações laterais e a coluna mantem-se com sobrecarga. O trabalhador 

permanece, muitas vezes, em condições inadequadas, onde os movimentos repetitivos acarretam 

distúrbios musculoesqueléticos com desconforto e dor.  

Um fator determinante no tempo de trabalho, em uma operação de costura, é o tempo de 

manuseio da peça. Estudos apontam que do tempo padrão operacional total de trabalho, de 40 a 60% 

são utilizados em manuseio e somente o restante para costurar a peça propriamente. Uma pessoa que 

fosse costurar e necessitasse acelerar a máquina utilizando total ou parcialmente os membros 
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superiores, com certeza teria um tempo padrão operacional maior, do que as que trabalham em 

condições normais.   

Com base nesses parâmetros foi desenvolvido o projeto de acionamento/aceleração e 

desaceleração da máquina de costura, utilizando a cadeira de trabalho. Foi utilizada uma cadeira 

ergonômica que é normalmente utilizada na indústria de confecção.  

A cadeira tem ajuste de altura e do encosto da região lombar, para que ao concluir a operação 

e voltar à posição de descanso, a operadora da máquina fique com a coluna vertebral em ângulo de 

90° em relação ao assento. Naturalmente, no trabalho com costura a costureira se inclina para a frente 

no momento em que a mesma coloca na máquina as peças a serem costuradas. E, aproveitando esse 

movimento natural, foi introduzido o dispositivo para acionamento e aceleração da máquina.  

O dispositivo é constituído internamente por um condutor de determinado comprimento e um 

cursor que se move ao longo e em contato com o condutor. Dessa forma, variando a posição do cursor, 

ao deslizar sobre o condutor energizado, variamos o comprimento do condutor e, portanto, a sua 

resistência elétrica. 

Conforme o cursor desliza no condutor a distância a percorrer diminui e, consequentemente 

diminui a resistência à corrente elétrica, fazendo com que esta seja maior e a velocidade do motor 

aumente e vice-versa. 

O dispositivo (figuras 1 e 2) é utilizado normalmente em pedais de aceleração, em máquinas 

de uso doméstico, onde é acionado por compressão do pedal, com os pés. Dessa forma, o dispositivo 

embutido no pedal é comprimido, fazendo com que o cursor deslize sobre os condutores energizados. 

Figura 1- Placa eletrônica do dispositivo 

Fonte: Autor (2016) 

Nesta figura 2 observa-se o Sistema de acionamento do dispositivo, o qual é composto por 

molas e carcaça de plástico montado sob a placa eletrônica. 

Figura 2- Dispositivo com deslizante encaixado 
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 Fonte: Autor (2016) 

Para acoplar o reostato à cadeira, foi desenvolvido um suporte composto por uma haste de 

metal com dois furos, por onde foram introduzidos os parafusos de fixação do suporte do dispositivo, 

mostrado na figura 3.  

Figura 3 - Acoplamento do dispositivo na cadeira 

Fonte: Autor (2016) 

Para a fixação do dispositivo reostato na haste foi desenvolvido um suporte de madeira de 

forma a não transmitir corrente através das partes metálicas da cadeira e esse suporte fixado na 

extremidade da mesma.  

A regulagem da distância entre o cursor do reostato e a base do encosto, é feita de acordo com 

a estrutura física da pessoa que irá utilizar a cadeira. A haste é regulada para que na posição 

máquina/motor parado, o encosto fique em uma posição de 90° em relação ao assento. A fabricação 

e adaptação foram realizadas pelo próprio autor, tornando necessária a validação.  Neste sentido 

começou por se acoplar o dispositivo em várias cadeiras utilizadas por pessoas com deficiência dos 

membros inferiores no funcionamento da máquina de costura durante 30 dias, de modo a ter uma 

melhor percepção do comportamento real do modelo desenvolvido. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Refletindo sobre os parâmetros do projeto tais como o caráter inovador e relevante da sua 

contribuição no cerne do desenvolvimento de dispositivos de reabilitação, pode-se retirar algumas 

conclusões acerca do trabalho desenvolvido. As combinações das forças provocadas pelo peso do 

tronco do corpo na base transversal do encosto da cadeira provocam uma elevada concentração de 

esforços na zona referida. Logo, o sistema de fixação carece de modificação, visto que no período 

dos ensaios notou-se alguma flexão, devido ao posicionamento do dispositivo. 

O dispositivo inserido e adaptado na cadeira personalizada atende a necessidade dos requisitos 
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iniciais. Possibilitou verificar que uma pessoa com deficiência dos membros inferiores pode ter a 

mesma produtividade operacional de uma costureira sem deficiência. A adaptação realizada na 

cadeira ergonômica de costura não precisa de utilização manual para funcionamento da máquina, 

excetuando o ligar e desligar.  

Não houve prejuízo mecânico para a máquina envolvida no experimento, pois o dispositivo 

já faz parte do próprio equipamento. O dispositivo possibilita a integração do deficiente no meio 

operacional de uma fábrica de costura, integrando a Pessoa com deficiência que se concretiza no 

princípio da não discriminação e igualdade de oportunidades, baseado em conceitos amplos de 

inclusão social.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após submeter o dispositivo aos ensaios de desgaste no laboratório de pneumática, e feito as 

microanálises do MEV – EDS conclui-se que o dispositivo funciona perfeitamente para o objetivo a 

que se propõe. Depois de sofrer o efeito do desgaste nos ensaios de 100 mil ciclos de acionamento o 

dispositivo continuou funcionando perfeitamente no seu acionamento da máquina de costura. 

Ressalta-se que duas cadeirantes que fizeram o Curso Costureiro do Programa Mulheres Mil, 

no Campus Caicó, utilizaram a máquina de costura adaptada com o dispositivo que foi alvo da 

pesquisa em questão, o que valida a criação desse instrumento e corrobora com a possibilidade de 

inclusão do deficiente no mercado de trabalho. 

Sugere-se que: 

 Realizar estudos de adaptação do dispositivo na própria cadeira utilizada pelo

cadeirante; 

 Desenvolver um dispositivo apropriado para cadeira ergonômica;

 Fazer um estudo com outras máquinas industriais;

 Realizar um número maior que 100 mil ciclos de ensaios até provocar a parada total

de funcionamento do dispositivo de acionamento; 

 Realizar um acompanhamento de um maior número de deficientes trabalhando dentro

de uma indústria de confecção. 
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A ESTÉTICA DA COMPLEXIDADE NA OBRA DE IVO MAIA 

RESUMO 

Este trabalho buscou reunir tela e filosofia da 
obra de arte do artista plástico Ivo Maia, cidadão 
cearamirinense, vislumbradas com a teoria de 
Edgar Morin. O método utilizado na pesquisa foi 
a bricolagem, essa metodologia propõe uma 
investigação de um determinado fenômeno 

através de uma mistura de elementos e olhares 
diferentes. No uso desse método, o projeto tentou 
fundir a tela, e a filosofia que se apresentavam 
como tópicos diferentes, mas que, na totalidade 
do que é proposto, fez surgir algo totalmente 
originário: novas possibilidades de olhar a obra e 
o artista.

ABSTRACT 

This work sought to bring together the screen and 
philosophy of the work of art of plastic artist Ivo 
Maia, a cearamirinense citizen, envisioned by 
Edgar Morin's theory. The method used in the 
research for a DIY, this methodology proposes a 
research of a certain phenomenon through a 
mixture of elements and different looks. 

 I did not use the method, the project tried to 
merge the canvas, and a philosophy that 
presented themselves as different topics, but 
which, in the totality of what is proposed, gave 
rise to something totally original: new 
possibilities to look at work and the artist. 

1 INTRODUÇÃO 

A obra de um artista é uma abertura a inovação e renovação, um retorno ao passado e um 
olhar sobre o presente. Para um filósofo como Heidegger (2010), a arte instaura um mundo e a todos, 
inclusive o seu próprio artista e obra, por que ninguém consegue ficar inerte diante dela, 
principalmente pelo seu silêncio inquietante. A arte, cria o artista e se cria, reinterpretando-se nos 
múltiplos olhares como alguém que se torna independente. Este trabalho sequencia tela, poesia e 
filosofia, pois defende-se que é possível ler a tela, a poesia, a filosofia e o mundo pelo olhar da própria 
arte, o que cria a percepção de um todo ainda despercebido. 

SILVA, L.A.1 e LIMA, J.S.2 

1,2 IFRN – Campus Ceará-Mirim 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

PALAVRAS-CHAVE:  tela, filosofia, Edgar Morin, Ivo Maia. 

KEYWORDS: screen, philosophy, Edgar Morin, Ivo Maia. 
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Apresenta-se então, a leitura em Edgar Morin, imbricado na problemática da pergunta: como 
a arte se comunica com a teoria da complexidade de Edgar Morin através das telas de Ivo Maia?  

Esta pesquisa resgata a fundamentação filosófica da memória poética de um artista plástico 
divulgando memória e reflexão acerca da arte caracteristicamente e socioeconomicamente carentes 
de visibilidade sob o recurso das tecnologias dos dias atuais. 

A obra poética e artística de um artista de Ceará-Mirim, RN, Ivo Maia, encontra-se 
desabrochada e enraizada no olhar provocador da teoria de Edgar Morin (ibid, 2002, 2007, 2008a, 
2008b) reunindo arte, meio ambiente, sociedade e contemplação. Quem olha para essas obras, 
permite-se ver o artista encontrando-as e manifestando-as nos olhares de infinitas compreensões de 
mundo, pois supera seu tempo e espaço na medida em que consubstancia o todo com suas partes e 
suas partes com o todo apontando criticamente para a biodiversidade da Mata Atlântica e a vida do 
homem no mundo. A obra de Ivo Maia procura compor um pensamento complexo que envolve desde 
a geografia das florestas a outras paisagens filiadas à imaginação criadora ritualizadas e resinificadas 
pelos sons e cores inexistentes e inauditos das matas, floras e entes germinados nas vivências das 
interações entre ordem, desordem e organização.  

Diante da necessidade de se trabalhar com agentes da comunidade (PPP, 2012) em que os 
Institutos Federais de encontram instalados, servidores e alunos encontram na obra de Ivo Maia e em 
suas provocações um grande desafio a ser assumido enquanto atividade de pesquisa e que precisa ser 
resgatado como investigação interdisciplinar, a qual reúne sob o foco tecnológico, disciplinas como 
Filosofia, Literatura, Geografia, História e outras. Distintas áreas estas, que só convém a serem 
trabalhadas, de maneira atrelada, no âmbito da filosofia de Edgar Morin.  

2 METODOLOGIA 

O método utilizado na pesquisa foi a bricolagem. Para Neira (2012), bricolagem é um termo 
que se refere ao desenvolvimento de uma atividade manual e improvisada que faz uso de diferentes 
materiais na construção de outro inteiramente novo. Esse aspecto metodológico foi adotado na 
pesquisa, no sentido de que seria o mais adequado a teoria de Edgar Morin (apud, NEIRA 2012). 

Ao projetar a pesquisa proposta, esse método possibilitou atingir condições para alcançar 
maior êxito na análise de fenômenos sociais atuais, complexos e dominados pela exigência quase 
fatídica de um discurso de incentivo a tecnologia. A abordagem moriniana é a que melhor traduz o 
sentido da metodologia que foi adotada nesse projeto pois a teoria da complexidade, propõe uma 
investigação de um determinado fenômeno através de uma mistura de elementos e olhares diferentes. 
A teoria da complexidade (MORIN, 2007) procura provocar o debate sobre as relações das partes ao 
todo e do todo às partes no que se refere ao destaque das interações entre arte, poesia e filosofia. No 
uso desse método, o projeto se concentra em fundir a tela, a poesia e a filosofia que primeiramente se 
apresentam como tópicos diferentes, mas na totalidade do que é proposto fez surgir algo totalmente 
originário. Surge novas possibilidades de enxergar a obra e o artista. O material produzido foi 
desenhado em três partes centrais, a saber, registro das telas; registro das poesias e seleção de obras 
do filósofo Edgar Morin para leitura. 

 Para conseguir desempenhar todas as metas propostas no projeto, foram efetivadas diversas 
parcerias entre o IFRN Ceará-Mirim e comunidade local externa, a começar pelo artista Ivo Maia e 
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professores da cidade, bem como, com a equipe de Comunicação e Multimídia do IFRN Campus 
Natal Central e o grupo GRECOM1 (Grupo de Estudos da Complexidade) da UFRN.  

2.1 Registro das telas do artista plástico Ivo Maia 
Devido ao grande acervo de telas do artista Ivo Maia que já haviam sido adquiridas por 

conterrâneos de Ceará-Mirim, RN, assim como, residentes da cidade Catolé do Rocha, PB, foram 
firmadas parcerias entre o IFRN Campus Ceará-Mirim e o artista Ivo Maia, que se propôs a pintar 
telas inéditas para compor o material, também com professores da cidade, a fim de integrar a 
comunidade local externa para contribuição no alcance das metas estabelecidas no projeto, neste caso, 
como a primeira tarefa, a ida até as cidades com o intuito de recolher as telas. Para execução desta 
atividade realizou-se a divisão das cidades em datas específicas, a primeira delas, foi Ceará- Mirim, 
nesta primeira leva foram reunidas trinta e duas telas, posteriormente, a segunda leva de obras deu-
se na cidade de Catolé do Rocha, com um total de quarenta e uma telas, juntamente a outras dez 
inéditas disponibilizadas pelo artista. 

A segunda etapa após todo o processo de recolhimento das telas, foi executar o registro das 
telas do artista plástico Ivo Maia juntamente a equipe de Comunicação e Multimídia do IFRN Campus 
Cidade Alta, que dispunha de aparatos tecnológicos nas quais permitiu o registro do material em alta 
qualidade.  

2.2 Seleção de obras do filósofo Edgar Morin para leitura 

Na perspectiva de elencar obras que dialogassem com as telas do artista Ivo Maia, é que se 
fez a escolha juntamente com o GRECOM para leitura do livro Método 1 – Natureza da Natureza e 
Meus filósofos.  

A primeira obra elegida para leitura consistiu em Meus filósofos, com o objetivo de 
compreender e explorar os filósofos que nutriram a unidade e a diversidade das interrogações feitas 
por Edgar Morin, que fez surgir a teoria da complexidade, vale ressaltar que nem todos eram filósofos, 
entre eles encontraram-se romancistas como Dostoiévski, matemáticos e metamatemáticos como 
Heinz von Foerster, fundadores de espiritualidade e de éticas como Jesus e Buda. 

Em seguida, a leitura foi do livro Método 1 – Natureza da Natureza, na qual encontra-se 
inteiramente ligado as obras do artista Ivo Maia, no que concerne aos olhares e suas infinitas 
compreensões de mundo para as telas, superando o seu tempo e espaço na medida em que 
consubstancia o todo com suas partes e suas partes com o todo. 

No decorrer da leitura de cada uma das obras, foram selecionados fragmentos centrais que 
dialogavam diretamente com traços contidos nas obras do artista Ivo Maia. Levando em consideração 
o todo nas partes e as partes no todo, essencial para entender as vivências, a consubstanciação de
cores inauditas, a natureza viva presente nas telas.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Entretanto, dentre a variedade de possibilidades que um projeto como o proposto nesta 
pesquisa perscruta, os resultando demonstram que a maioria dos objetivos almejados foram 

1 O GRECOM é o primeiro Grupo de Estudos da Complexidade da América Latina e o primeiro ponto brasileiro 
(desde 2000) da Cátedra Itinerante Unesco Edgar Morin. É ligado ao Departamento de Fundamentos e Políticas 
da Educação e aos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais e em Educação/UFRN. 

XIII CONGIC | III SECITEX 864



alcançados, uma vez que se torno6u possível o aprofundamento na leitura filosófica de um filósofo 
contemporâneo, Edgar Morin, assim como, possibilitou fomentar a integração do IFRN com a 
comunidade, outros Campi e instituições;  iniciou-se a formação de um banco de dados com as obras 
dos artistas de Ceará-Mirim, RN; fortaleceu o interesse de alunos com pesquisa de campo e teórica. 

Orientações do GRECOM sobre as escolhas dos trechos: 
a) Há telas do artista Ivo Maia que se aproximam mais de outras teorias, que não são necessariamente

a de Edgar Morin, portanto é possível resguardar apenas a tela e poesia do artista sem citar teorias
filosóficas.

b) Para utilizar trechos de Edgar Morin é preciso consultá-lo, o que é possível e demorado. Esses
trechos, desde que autorizados pelo Edgar Morin, podem obscurecer a percepção das telas de Ivo
Maia.

Após essa análise o GRECOM sugeriu que a equipe do projeto optasse pelas telas junto aos 
trechos de Edgar Morin ou as telas junto as poesias de Ivo Maia. Depois, de uma discussão a equipe 
acolheu a segunda opção, o que concluiu parcialmente a participação mais incisiva com o GRECOM. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A teoria da complexidade presente na obra de Edgar Morin apela para a integração entre as 
variedades inerentes a totalidade. O conhecimento fragmentado e hierarquizado construído 
historicamente privilegia determinados setores da sociedade e exclui grande parte do saber produzido 
pelos múltiplos olhares da humanidade. Para Edgar Morin, é preciso romper com essas restrições e 
dar um salto significativo motivado por um esforço complexo de transformação de paradigmas. 
Superando o paradigma da especialização, a proposta desse projeto fundamentou-se nas interações 
entre Instituição, Comunidade, indivíduos da cidade de Ceará-Mirim, RN e as novas tecnologias. 

Teoria da complexidade é o que fundamenta o olhar para as obras do artista Ivo Maia, onde o 
próprio artista compreende dessa forma, especialmente pelo fato dele dialogar com o princípio, 
segundo Edgar Morin, que o todo não pode ser hipostasiado.  

A maioria das obras do artista Ivo Maia são mandalas, mas, e o estilo dessas mandalas? Pôde-
se enxergar muito além desse quesito durante o percurso desta pesquisa, no contato com a arte e a 
filosofia de Edgar Morin. Foi possível introduzir-se um pouco mais no olhar filosófico atrelado as 
obras, e perceber que o todo emerge na obra do artista e que não se pode compreendê-las levando em 
consideração apenas a questão simétrica, de ter uma linguagem em braile, encontra-se uma infinidade 
de outros elementos. “As inspirações desse mundo que pouca gente vê, segundo Ivo Maia, foram 
tiradas principalmente da natureza.” (TRIBUNA DO NORTE, 2007). Nessa mandala: existe uma 
natureza viva; a simetria das cores; há a contemplação da natureza pelos olhos do artista. O artista 
adentra a mata, se encanta com as cores da natureza e transporta para tela, essa mata é o Parque 
localizado em Ceará-Mirim, com a presença do bioma de Mata Atlântica, nomeado de Boca da Mata, 
é o útero de onde o artista bebe da vida existente e transporta para suas obras/filhas (relação íntima 
com as telas). Há também as cores que Ivo Maia julga como únicas. Os temas recorrentes são os 
colibris, borboletas, bromélias (fauna e flora) presente no parque. Isso tudo faz parte desse conjunto, 
onde “(...) a forma é a totalidade da unidade complexa organizada que se manifesta fenomenicamente 
enquanto todo no tempo e no espaço.” (MORIN, 2013, p. 122) dando profundidade e sentido a obra. 

“(...) todo sozinho não passa dum buraco. O todo só funciona como todo se as partes 
funcionarem como partes. O todo deve estar relacionado com a organização. ” (MORIN, 2013, 
p.122), o todo está nas partes   e as partes no todo e Edgar Morin resgata isso no sentido de enxergar
que as pessoas vivem numa sociedade em que o universo interage com a nossa vida, com o nosso
vivido, com o nosso corpo, que é corpo, mas que também é cultura, que as pessoas são cem por cento
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em: 

cultura, cem por cento biológico, as partes estão no todo e o todo estão nas partes porque ele não 
consegue ver que há uma dissociação. 
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RESUMO
O PTDEM de Filosofia afirma seu papel no Ensino 
Médio, o de construir uma experiência do 
pensamento por meio de conceitos. O cinema aparece 
como elemento de aproximação dos estudantes com o 
conteúdo. A pesquisa objetivou desvelar as possíveis 
articulações entre a Filosofia e o Cinema. A 

metodologia foi qualitativa. Concluiu-se que a 
riqueza de possibilidades propostas pelo PTDEM 
ultrapassa a sala de aula, exigindo a criação de 
iniciativas que permitam o cinema e o pensamento 
filosófico fluírem. 

ABSTRACT 
The PTDEM of Philosophy states that it is the latter's 
role in High School to construct an experience of 
thought through concepts. The cinema appears as an 
element of approximation of the students with the 
content. The research aimed to unveil the possibles 
articulations between Philosophy and Cinema. The 

methodology was qualitative. It was concluded that 
the wealth of possibilities proposed by the PTDEM 
goes beyond the classroom, requiring the creation of 
initiatives that allow cinema and philosophical 
thinking to flow. 

1 INTRODUÇÃO 
A Proposta de Trabalho da Disciplina de Filosofia nos cursos técnicos de nível Médio 

Integrado Regular, Integrado EJA e Subsequentes1 . Este surge como instrumento didático que 
proporciona a experiência do pensamento, a partir da interação dos alunos com os problemas de 
tradição filosófica (IFRN, 2012). O Cinema e Filosofia, nesse contexto, aliam-se ao modo de ser no 
mundo e vê-lo. Eles aproximam-se no retorno à experiência da consciência misturada com o mundo, 
o engajamento num corpo, existência com os outros. Em contrapartida, mesmo sendo um elemento
cooperador no processo ensino-aprendizagem, a estrutura escolar, que se sustenta, em sua maior parte,
somente nos livros, ignora, por vezes, o cinema como amplificador do nosso olhar. Neste âmbito, o
filme, como um objeto a perceber (MERLEAU-PONTY, 1996) e a abordagem da Filosofia no Ensino
Médio como “experiência de pensamento” são o tema de nosso estudo. O objetivo deste foi
compreender como a abordagem do ensino de Filosofia no Ensino Médio Integrado do IFRN - a
saber, a da Filosofia como experiência de pensamento - e o Cinema enquanto experiência de
conhecimento através do olhar se articulam. Buscamos entender a experiência dos professores de
Filosofia e de seus alunos, a partir da observação dos educadores, com o cinema em sala de aula.

1 Documento doravante referenciado através da sigla PTDEM. 
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Ademais, procuramos conhecer quais filmes estes utilizavam como instrumento didático para 
o ensino de Filosofia nos primeiros anos do Ensino Médio Técnico Integrado do IFRN. A importância
desta pesquisa reside no fato de explorar o cinema enquanto um dos instrumentos utilizados na
primeira etapa do ensino de Filosofia, a saber, a da sensibilização (IFRN, 2012, p. 11).

2 METODOLOGIA 
Utilizamos a abordagem qualitativa de enfoque fenomenológico (CRESWELL, 2010; 

ESTEBAN, 2010) inspirado no pensamento do filósofo Maurice Merleau-Ponty (2011). A 
pesquisa se desenvolveu em três etapas. Primeiramente, o bolsista realizou estudo teórico e 
metodológico, por meio de leituras e encontros de orientação. Num segundo momento, realizou-se a 
coleta de dados a partir dos três procedimentos. O primeiro foi o PTDEM da disciplina, o qual 
submetemos a uma análise documental, com vistas a identificar os pontos de articulação entre a 
experiência do pensamento e experiência cinematográfica. A segunda foi a entrevista 
semiestruturada2 com nove professores de Filosofia do IFRN através do Google Formulários, a fim 
de explorar o significado da sua experiência com o cinema na sala de aula, de identificar os filmes 
escolhidos e de analisar suas relações com o PTDEM. A terceira foi a apreciação fílmica de três 
películas citadas pelos professores, através de uma Ficha de Apreciação Fílmica, com vistas a 
enriquecer a análise das entrevistas e do PTDEM (Cf. Tabela 1). A análise dos referidos dados seguiu 
os seguintes passos: leitura da análise documental, das entrevistas e das fichas de apreciação fílmica, 
a fim de obter uma percepção geral do todo do corpus empírico; codificação dos dados, para 
identificar as categorias frequentes e, posteriormente, a sua organização em esquema; redação 
interpretativa, com vistas a compreender o significado unificador da experiência investigada. 

Tabela 1: Ficha de Apreciação Fílmica (LIMA NETO; NÓBREGA, 2015) 

- Título Original e em Português:
- Ano e País de Produção:
- Direção:
- Gênero:
- Duração:
- Idioma:
- Suporte:

1. Sobre a técnica cinematográfica

Argumento – Sumário da história, motivação dos personagens, enredo. 
Foco narrativo – Perspectiva da qual a história é contada (subjetiva – visão do personagem; objetiva). 
Cenário e Figurino – Natural, estúdio, realidade, figurado. 
Trilha sonora/sonorização: parte musical, efeitos sonoros, ruídos, diálogos ou falas, silêncios, som em off ou real. 
Fotografia e Câmera - Fotografia – Cores, tons predominantes, contraste (luz e sombra), efeitos de iluminação 
(foco, penumbra, etc), animação, efeitos gráficos, trucagem, fusão; Enquadramento, Planos – Plano Geral; Plano 
Médio (pessoas, objetos); Primeiro Plano (Rosto); americano (do rosto até a cintura), plongée, contra-plongée, 
traveling. 

2. Sobre a iniciação à Filosofia no filme
O mundo sensível: descrição sobre as primeiras impressões, sobre as verdades pré-estabelecidas 
A dúvida: descrição das transformações que levam ao questionamentos das certezas 
O mundo das ideias: percepções sobre os horizontes abertos pela dúvida 
O retorno à caverna: percepções sobre a partilha da iniciação ao pensar filosófico 

2 Foram apenas três as questões propostas aos professores: Como você descreveria a sua experiência com o 
cinema em sala de aula?,  Como você descreveria a experiência dos alunos com o cinema em sala de aula? e Qual ou 
quais dos filmes abaixo você exibe para realizar a introdução à Filosofia com os estudantes do 1º ano dos cursos técnicos 
integrados regulares?. Manteve-se o anonimato dos entrevistados, utilizando números de 1 a 9 para identificá-los. 
Embora o questionário tenha sido enviado a todos os professores de Filosofia do IFRN, mais de uma vez, apenas nove 
responderam. 
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3. Sobre a iniciação à Filosofia nas cenas do filme
Indicadores observados: 
Gestos, usos do corpo, posturas, fisionomias, posições, vestimentas, olhares, ângulos, focos, emoções, expressões, 
cores, afetos, sexualidade, condutas, movimentos, tempos, ritmos, proximidades, voz, distâncias. Tais indicadores 
serão observados sobretudo nas relações com a iniciação ao pensar filosófico. 

(cena) 

Aspectos visuais Aspectos verbais 

3. Palavras-chave:

Pesquisador: 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Referindo-se à proposta de ensino de Filosofia aventada por Aspis e Gallo (2009), o PTDEM 

concentra-se na necessidade de construirmos “condições de possibilidade do exercício de uma 
experiência filosófica relacionada com os principais aspectos tratados pela tradição filosófica”, o que 
não se dá por meio de esquemas com os temas clássicos da Filosofia – o que é mais comum e 
necessário no Ensino Superior – mas através do “direcionamento do olhar filosófico para questões 
que permeiam a antropologia filosófica, o conhecimento humano, a linguagem, a política, a ética e a 
estética” (IFRN, 2012, p. 09) (itálico nosso). O cinema, por ser uma experiência do conhecimento 
através do olhar, faculta aos estudantes a possibilidade desse direcionamento, que, embora 
privilegiado – dada a aproximação com o mundo cultural dos adolescentes – apresenta alguns 
desafios, que aparecem nas entrevistas, a qual passamos a comentar abaixo. 

Em relação à primeira questão, a maioria dos entrevistados refere-se à experiência com o 
cinema de modo positivo, utilizando adjetivos como “interessante”, “enriquecedora”, “prazerosa”, 
“excelente”, “rica”, “boa”. As únicas ressalvas dizem respeito às limitações do tempo para a exibição 
de filmes (entrevistado 9), o que pode gerar a escolha de não os exibir em sala, mas apenas “socializá-
los” nela (entrevistado 6). A descrição da própria experiência com o cinema em sala de aula é feita 
em consonância com a experiência pedagógica por ele provocada e experimentada por professor e 
alunos (três entrevistados). Três entrevistados não fazem uma descrição, limitando-se a adjetivar a 
experiência (interessante, prazerosa, enriquecedora, permanente e necessária). Dois entrevistados 
descrevem com mais detalhes a própria experiência, associando o cinema à uma ferramenta 
metodológica que permite a articulação com conceitos filosóficos (entrevistados 7 e 8). Com a 
segunda questão (“Como você descreveria a experiência dos alunos com o cinema em sala de aula?”), 
temos acesso à percepção dos professores sobre as experiências dos alunos. Ela pode ser “complexa” 
(entrevistado 1), no sentido de que alguns conseguem ter “melhores desempenhos” com o uso dos 
filmes, mas outros acham “extremamente cansativo”. 

A qualidade da experiência dos alunos dependerá, para o entrevistado 2, da “abordagem 
preparatória” e das reflexões que se seguem à exibição do filme, mas, de modo geral, facilita a 
percepção do conteúdo. Os entrevistados 3, 7 e 8 associam a boa qualidade da experiência com o fato 
destas provocarem uma articulação privilegiada entre as vivências ou práticas de vida dos alunos com 
os conceitos filosóficos que os filmes nos permitem ver. Isso proporciona uma aprendizagem 
significativa que apraz aos estudantes (entrevistado 5), favorecendo o exercício reflexivo 
(entrevistado 4). Porém, o entrevistado 9 aponta uma questão importante: a falta de acesso ao universo 
do cinema, para muitos alunos, o que pode influenciar no modo como eles se relacionam com este 
recurso. 

A análise do PTDEM e das entrevistas com professores nos permite afirmar que a abordagem 
do cinema, realizada pelos docentes em suas atividades de ensino, está bastante próxima da concepção 
de Filosofia adotada pelo documento institucional. Boa parte entende este artefato cultural, enquanto 
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recurso metodológico (como propõe o PTDEM no que concerne à “sensibilização”, primeira etapa 
do processo de ensino-aprendizagem da Filosofia), proporciona uma privilegiada aproximação dos 
conceitos da tradição filosófica com aquilo que tanto o documento quanto alguns professores 
chamaram de “vivências” dos estudantes, isto é, com as suas próprias vidas e suas realidades sociais, 
existenciais, políticas, econômicas, estéticas, religiosas etc. Mais que isso: o cinema oferece à 
Filosofia elementos para criar as “condições de possibilidade” – expressão que o PTDEM retoma da 
tradição kantiana, no que diz respeito à possibilidade do conhecimento dos fenômenos – para a prática 
do exercício filosófico. Ele aproxima os estudantes de um modo de pensar que é diferente de todos 
os outros, através da imagem; a Filosofia o faz pelo conceito, como já haviam sugerido Deleuze e 
Guattari (2010). Mas a imagem expande essa possibilidade de inteligibilidade do real, à medida que 
põe o conceito em movimento (DELEUZE, 1985). O fato de alguns alunos afirmarem que o “filme 
os faz pensar melhor” evoca a potência desta ideia, capaz de mobilizar o pensamento através da 
imagem. Um professor entrevistado, ao dizer que o filme leva os estudantes a “perceber o conteúdo 
de maneira mais leve”, remete-nos à noção de percepção e à sua importância para uma compreensão 
fenomenológica da experiência com o cinema, ou, de modo mais geral, com as imagens em contextos 
de ensino, seja dentro ou fora da sala de aula. 

“Sócrates”, “Matrix” e “2001 – Uma odisseia no espaço” foram os filmes mais citados nas 
entrevistas e foram estes que analisamos. No tópico 2, de nossas fichas de avaliação fílmica, 
elencamos conceitos a serem observados nos filmes, que ajudam no entendimento do assunto do 1º 
ano de Filosofia no currículo integrado, proposto pelo PTDEM. Mediante a observação, 
compreendemos que os elementos filosóficos nas cenas só podem ser identificados por meio de um 
olhar minucioso. Para demonstrar isto, descreveremos algumas cenas dos filmes citados que 
contribuem para a ideia do “ver para despertar”: 

Em “Matrix”, há uma cena (Figura 1) em que um grupo de pessoas aparecem na porta do 
personagem principal, Neo, convidando-o para sair. Uma garota, que está junto a este grupo, tem, em 
seu braço direito, uma tatuagem de um coelho. Este, é um elemento metafórico posto na cena, que 
traz a ideia do “despertar”, fazendo alusão à Alice no País das Maravilhas, onde, após segui-lo, uma 
série de eventos significativos acontecem. Nesta cena há um feixe de luz direcionado ao coelho, que, 
conjunto à posição em que a garota se encontra e a direção de seu olhar, convida-nos a focar nossa 
visão para o animal tatuado em seu braço. “2001 – Uma Odisseia no Espaço” nos traz uma cena 
(Figura 2) em que David, protagonista da trama, troca de capacete, uma representação simbólica da 
mudança da forma de enxergar as coisas. Nosso olhar é direcionado a este feito a partir de elementos 
técnicos, como: a câmera está posta em um ângulo no qual podemos observar David, e seu novo 
capacete, no centro da cena; a coloração do capacete por ele utilizado se destaca no meio das outras 
cores; o seu olhar direcionado para frente traz uma ideia de avanço em relação ao que está por vir. 
No filme “Sócrates”, por fim, há uma cena (Figura 3) em que o protagonista se mostra confiante em 
uma discussão, pois este já era conhecedor das verdades, defendidas por ele. Os aspectos técnicos nos 

Figura 1. Neo recebe um convite Figura 2. David troca o capacete Figura 3. Sócrates em um debate 

Fonte: print screen do Filme 
“Matrix” 

Fonte: print screen do Filme 
“2001 – Uma Odisséia no Espaço” 

Fonte: print screen do Filme 
“Sócrates” 
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direcionam à esta observação por meio de que: a sua inclinação e posição é superior à de seu oponente 
de debate; Sócrates é o foco da cena, o ângulo em que a câmera está posicionada guia nosso olhar 
para a apreciação deste; o seu olhar fixo para seu oponente, os seus gestos durante o discurso, nos 
mostra sua confiança no debate. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados nos permitem afirmar que a riqueza da concepção de ensino de Filosofia proporciona 

articulações privilegiadas com o cinema e com a imagem em geral, sobretudo a partir da primeira 
etapa do processo de ensino-aprendizagem, a saber, a da sensibilização. Não que a experiência do 
olhar não possa ser continuada ou retomada ao longo das outras etapas, mas aí ela será vivenciada de 
maneira mais intensa. Além disso, percebe-se que a criação das condições de possibilidade, proposta 
pelo PTDEM, pode e deve ultrapassar o espaço e o tempo da sala de aula (alguns professores atestam 
as “limitações de tempo”), exigindo a criação de outras estruturas e/ou iniciativas que permitam o 
cinema e o pensamento filosófico fluírem para além da uma hora e meia de encontros semanais, 
mesmo que nos defrontemos com a ausência de educação estética de certos estudantes, que 
demonstram “cansaço” ao assistirem aos filmes. Existe um entre: entre aluno e professor, alguns 
processos são conjuntos, e parece-nos que este entre é o da construção e direcionamento de um olhar. 
A experiência perceptiva faz com que as partes se organizem diante do espectador. Esta organização 
é constituinte das principais atribuições do cinema como objeto de ensino-aprendizagem, que são: a 
sensibilização e a amplificação de nosso olhar, permitindo-nos enxergar de outro modo. 

Certamente, é pelo reconhecimento de si na dinâmica das imagens cinematográficas – isto é, 
pela empatia despertada pelo olhar – que a superação desses pequenos obstáculos pode começar a ser 
feita. Se falta educação estética e, sobretudo, educação do olhar, é porque, normalmente, não há 
acesso ao cinema e muito menos letramento visual para boa parte de nossos estudantes. “Ver se 
aprende vendo”, afirma Merleau-Ponty (1964) em O Olho e o Espírito. Portanto, é um exercício que 
não está desvinculado da prática do exercício filosófico ao qual o PTDEM incentiva os estudantes. 
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A partir de um estudo reflexivo 
compreendeu-se as implicações sociológicas da 
flexibilização das contratações de novos 
colaboradores. Tal pesquisa objetiva 
compreender como os trabalhadores 
terceirizados internalizam sua contratação. Para 

isso foram realizadas leituras bibliográficas que 
abordam a terceirização de empresas no setor 
público e a aplicação de entrevistas que 
quantificam em termos percentuais os direitos 
não atribuídos a estes e a forma distinta ao qual 
são tratados. 

ABSTRACT 

From a reflexive study, the sociological 
implications of the flexibilization of the hiring of 
new collaborators were understood. Such 
research aims to understand how outsourced 
workers internalize their hiring. In order to 
achieve this, bibliographical readings have been 

carried out that deal with the outsourcing of 
companies in the public sector and the 
application of interviews that quantify in 
percentage terms the rights not attributed to them 
and the different way in which they are treated. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho consiste em um estudo sobre o processo de terceirização e sua implicação 
na condição de trabalho daqueles trabalhadores que foram contratados sob essa forma.  

A fim de contribuir significativamente na compreensão desse sistema, esta pesquisa 
investigou e analisou como os trabalhadores terceirizados do IFRN internalizaram a forma pela qual 
são contratados, como eles se engajam nas tarefas laborais e como percebem e dão sentido a nova 
condição de trabalho na qual estão inseridos. Qual o impacto socioeconômico da terceirização nos 
Institutos Federais? Como os trabalhadores contratados sob a forma da terceirização se engajam em 
suas respectivas funções? Essa forma de contratação promove desigualdades para além da 
econômica? Estas são algumas questões que buscamos responder no decorrer da investigação.  

A flexibilização das leis trabalhistas e a consequente precarização das relações de trabalho se 
expressão no elevado indicie de rotatividade nos empregos e em uma falta de identidade com a 
atividade laboral, bem como nota-se uma intensificação das jornadas e dos ritmos de trabalho. Todas 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalhadores, terceirizados, direitos, pesquisa. 
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essas mudanças reduzem a proteção social ao trabalhador e provocam um desgaste físico e mental 
sobre ele. Conforme os dados apresentados para Dandrade (2011) quando comparado com os demais 
empregados, o trabalhador terceirizado recebe em média 27,1% a menos, ao passo em que a sua 
jornada de trabalho é três horas superior, além disso, o seu tempo de permanência no emprego chega 
a ser 55% menor e a taxa de rotatividade é de 44, 9%, enquanto os outros é de 22%. Constata-se, 
assim, que a terceirização cria e amplia continuamente um espaço favorável a precarização do 
trabalho. 

2 METODOLOGIA 

Para cumprir o objetivo desta pesquisa, foram realizados encontros entre os membros 
integrantes ao projeto. Durante esses encontros, foram realizadas leituras de bibliografias 
teóricas/especializadas sobre o tema “terceirização em organizações públicas”. Posteriormente, foram 
realizadas visitas no IFRN para a elaboração de um relatório etnográfico dos distintos ambientes onde 
estão empregados os trabalhadores terceirizados. A partir de entrevistas foi possível definir o perfil 
destes trabalhadores e a percepção que eles têm sobre as condições de trabalho ais quais estão 
inseridos. Por fim, fundamentado nos elementos empíricos extraídos do lócus de investigação desta 
pesquisa, foi estabelecido de forma reflexiva e crítica uma correlação entre a internalização de 
trabalhos condicionados a reestruturação produtiva e a condição precária na qual é vivenciada pelos 
trabalhadores terceirizados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Foi observado que no IFRN existe uma relação relativamente harmônica entre servidores 
contratados sob regime de terceirização e servidores efetivos. Porém, isto não deixa os trabalhadores 
terceirizados isentos de abusos ou que tenham direitos reduzidos comparados aos outros servidores. 
Segundo Antunes e Drucker (2015) “os trabalhadores terceirizados, além de serem os que ganham 
menos, trabalham mais, são mais instáveis e têm menos direitos”. 

Nos dados quantificados das entrevistadas realizadas, cerca de 88,89% dos entrevistados não 
recebem auxílio transporte por residirem na cidade em que se localiza o campus e a parcela de 11,11% 
que recebe não tem direito a auxilio alimentação, esses colaboradores têm direito a apenas um tipo 
de auxilio que ainda sim é insuficiente para cobrir as despesas. Durante os diálogos com os 
colaboradores foi percebido o receio de falar sobre os casos em que alguém é contratado para uma 
função e recebe por ela quando, na realidade, está exercendo outra atividade com uma maior carga 
de trabalho, ou sobre a falta de materiais de limpeza que a empresa responsável pela contratação e 
fornecimento dos mesmos atrasa a entrega. Outros 33,33% já sofreram ou conhece alguém que já 
sofreu algum tipo de assédio no ambiente de trabalho responsabilizado pelo cargo que ocupa. É 
evidente nos 66,67% dos entrevistados que seguem a atual profissão por falta de oportunidade ou pela 
necessidade de trabalho imediato para sustentar a família que não os permitiram terminar a escola ou 
fazer um ensino superior.  

No que tange as funções ao qual os contratados terceirizados são responsáveis, segundo 
(GEMMA et al. 2017, p. 8) “Por executarem tarefas imprescindíveis, mas consideradas de categoria 
inferior, geralmente não são percebidos como seres humanos e sim como um elemento da instituição 
que realiza trabalhos que um membro da classe superior não se submeteria. Dito de outra forma, este 
trabalho tido como ‘desqualificado’, ou ainda ‘simples’, decorre de uma distinção ilusória entre tipos 
de trabalho, qual seja trabalho superior em oposição ao trabalho simples, ou ainda qualificado e não 
qualificado. Esta distinção, mesmo que falsa, ainda persiste por conta das precárias condições de 
certas camadas da classe trabalhadora, que as impede de reivindicar e obter o valor de sua força de 
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trabalho”. Quanto as práticas de integração, no âmbito escolar do IFRN – Campus João Câmara, entre 
servidores e terceirizados, ocasionalmente são realizadas algumas confraternizações, mesmo que 
ainda não haja nenhuma política que assegure tal integração. 

Aspectos 
Total 

percentual   

Primeiro trabalho de carteira assinada 55,56% 

Recebe auxilio transporte 88,89% 

Se pensava em seguir uma profissão diferente da que 
está hoje 66,67% 

Já sofreu ou conhece alguém que já sofreu algum tipo 
de assédio. 33,33% 

Sem perspectiva para seguir alguma profissão 11% 

Tabela 1 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que não tenha sido concluída, esta pesquisa já tem revelado uma certa desigualdade nas 
condições de trabalho em que os funcionários terceirizados se encontram, quando comparadas com 
outros trabalhadores da mesma organização. O quantitativo de funcionários terceirizados que já 
sofreram algum tipo de assédio é bastante expressivo, praticamente um terço da categoria. Observa-
se, igualmente, que o processo de terceirização no serviço público reflete uma agenda neoliberal, 
pautada pela tese do “Estado mínimo”. Não se trata, necessariamente de gerar mais empregos e 
melhorar os gastos públicos. Trabalhadores terceirizados correspondem as principais vítimas de 
acidente no trabalho, de modo que terminam demandando seguro previdenciário e assistência médica. 
Para além dessas implicações macrossociológicas, há que se considerar também as consequências no 
cotidiano dos funcionários terceirizados. Poucos demonstram motivação para estar no ambiente de 
trabalho. 
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MEMÓRIAS SOCIAIS: IMERSÃO NA HISTORIOGRAFIA E ETNOGRAFIA 
DE COMUNIDADES AÇUENSES 

RESUMO 

O presente artigo tratará sobre a coleta de dados, 
como também, apresentará os registros 
fotográficos e produções textuais que foram 
elaboradas com a finalidade de aprofundar e 
desenvolver análises etnográficas acerca da 
historiografia local das comunidades açuenses de 
Areia Branca e Porto Piató. A partir do acúmulo 

desses materiais realizar-se-á o desenvolvimento 
de um eBook e de um website que dará acesso à 
um repositório virtual. Vale salientar que o 
projeto permitiu aos pesquisadores adquirir 
experiências relacionadas às competências 
exigidas por seus cursos. 

ABSTRACT 

This article will deal with data collection, as well 
as present the photographic records and textual 
productions that have been elaborated with the 
purpose of deepening and developing 
ethnographic analyzes about the local 
historiography of the Areia Branca and Porto 
Piató. From the accumulation of these materials 

will be the development of an eBook and a 
website that will give access to a virtual 
repository. Worth noting that the project allowed 
researchers to acquire experiences related to the 
skills required by their courses. 

1 INTRODUÇÃO 

O referido projeto é caracterizado por ser uma continuidade de um trabalho que é 
desenvolvido há cerca de cinco anos. A riqueza narrativa adotada faz com que o projeto tenha como 
principal objetivo a coleta, organização e análise dos relatos que são consubstanciados em textos, de 
cunho histórico e etnográfico, como também em fotografias. 

A partir de uma perspectiva da antropologia interpretativa, desenvolvida por Clifford Geertz 
(1989), a pesquisa tem um conceito-chave para o entendimento dos contextos sociais, relacionais e 
históricos. Como Victor Turner (1974) salienta, o processo de mudança e reconfiguração social 
evidencia o que o autor chama de “drama social”, relatos presentificados das tensões vividas e 
explanadas pelos entrevistados nestas localidades. 

KEYWORDS: analyzes, eBook, website. 

PALAVRAS-CHAVE: análises, eBook, website. 
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Nossa base hoje, são as comunidades rurais localizadas no município de Açu: Porto Piató e 
Areia Branca. Vale evidenciar que a escolha dessas duas localidades para pesquisa se deu por motivos 
distintos. 

No Porto Piató, por exemplo, nosso objetivo inicial foi estudar sobre o processo de remoção 
das casas. No decorrer do estudo pudemos analisar e concluir que “casa" não é apenas o espaço de 
moradia de uma família; ela é também dotada de uma rede relacional carregada de inúmeros 
significados e de contextos culturais para os atores envolvidos nela. 

Em Areia Branca o objeto de pesquisa tem sido o “homem” e suas vivências, na pessoa de 
Francisco Lucas da Silva, o popularmente conhecido, Chico Lucas, com quem pretendemos iniciar o 
estudo sobre “moradores históricos” (CAMPANERUT, 2013). 

Ao decorrer do desenvolvimento do projeto, as vivências por ele propiciadas tornaram os 
pesquisadores cientes da importância acerca dos conhecimentos históricos/culturais e etnográficos. 
O projeto colaborou, de forma singular, no crescimento acadêmico dos mesmos e no aprimoramento 
dos conhecimentos obtidos ao longo dos anos em sala de aula. Além disso, eles (discentes 
pesquisadores) vêm adquirindo uma vasta experiência com as visitas e pesquisas exigidas pelo 
referido trabalho. 

2 METODOLOGIA 

O projeto busca resgatar as memórias afetivas e sua relação com o meio, além do mapeamento 
genealógico das redes de vizinhança e parentesco dentro das localidades do entorno da Lagoa do 
Piató. 

Para realização da referente pesquisa, foram empregados três principais eixos metodológicos: 
descrições escritas, entrevistas e registros fotográficos. 

FOTOGRAFIAS: A imagem, enquanto registro de diferentes tempos e testemunho das 
transformações urbanas, permite que se aprofunde o conhecimento sobre a cidade e apresenta-se 
como um importante instrumento de pesquisa, assim, ao considerá-la como fonte para a investigação, 
somos conduzidos a um campo que trata das criações e produções humanas e valoriza os registros 
deixados pelo homem como uma experiência sensível do mundo, podendo se oferecer à leitura e 
permitindo a apreensão de seus significados (CASTILHOS,2011). Os registros fotográficos tiveram 
como foco principal a organização espacial das comunidades, como também, a relação “homem e 
ambiente”. 

DESCRIÇÕES ESCRITAS: Estas, por sua vez, possuem como finalidade a produção de um 
acervo histórico. Além disso, essas produções trazem consigo o valor intrínseco da subjetividade, 
uma vez que descrevem de perspectivas diferentes o mesmo espaço. Fez-se aqui o uso da análise 
descritiva do espaço, assim como, de textos subjetivos que retratam a porção sentimental 
desencadeada nos pesquisadores pelo contato com as comunidades. 

ENTREVISTAS: Por fim, foram realizadas algumas entrevistas, com o intuito de colher 
informações locais e saberes populares. Para isso, buscou-se pelas comunidades “pessoas-chave”, 
que disponibilizassem um conhecimento teórico, como também, de vivências nesses espaços. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os registros fotográficos foram um dos primeiros métodos utilizados, mostrando-se, portanto, 
como um alicerce para a pesquisa. Os mesmos vêm sendo capturados a cada visita feita nas 
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comunidades, tendo se iniciado a partir de janeiro de 2017 e com pretensão de ser continuado até o 
primeiro semestre do ano seguinte (2018). 

A perspectiva do olhar fotográfico é de cunho individual e que foi desenvolvido a partir da 
observação dos ambientes que foram visitados ao longo pesquisa. Esta perspectiva ótica foi descrita 
por um dos pesquisadores e fotógrafo do projeto no trecho abaixo: 

“Ao fotografar a comunidade de Porto do Piató, busquei passar a visão do morador local, 
enfatizando sua rotina e seus hábitos. Nas fotos, também busquei retratar traços culturais próprios 
da comunidade, como ferramentas para a pesca (desde das redes de pesca às canoas) e/ou elementos 
referenciados à ela. Meu principal objetivo foi/é registrar a relação do ser humano com o meio no 
qual vive, seus costumes e sua rotina. 

É válido ressaltar que não houve um grande planejamento anterior em relação aos registros 
fotográficos existentes, todos foram feitos de maneira espontânea, tentando sempre repassar minha 
visão sobre a paisagem da maneira mais natural possível; e que as cores azul e verde foram bem 
referenciadas em minhas fotos, pois elas representam felicidade e esperança para os habitantes da 
comunidade em questão. 

[...] 
Quando fotografei um local habitado por um sábio, acabei levando em minha bagagem 

muitos aprendizados. As fotografias ficaram armazenadas no cartão de memória e as histórias 
contadas em minha mente. Afinal, o cérebro humano só é capaz de lembrar dos fatos mais marcantes 
da vida de cada um. 

[...] 

A simplicidade da Casa da Memória, em Areia Branca, é compensada com o acervo cultural 
que ela guarda. Quadros, esculturas de barros, ferramentas indígenas e até a cortina de chita faz 
deste local um dos principais alicerces da cultura assuense”. 

Figura 1: Interior da Casa da Memória de Chico Lucas, 
na comunidade de Areia Branca (18/03/17). 

Figura 2: Pau de arara na comunidade de Porto do Piató 
(14/01/17). 

Concomitante à elaboração das fotos, houve também a produção dos primeiros textos e 
entrevistas. Estes, por sua vez, permitem ao leitor um significativo exercício de criatividade, tendo 
em vista que para existir, essas criações, inconscientemente, estão consoantes a aspectos 
socioculturais desenvolvidos e aprendidos durante os processos de socialização primária e secundária 
do indivíduo. 
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Para desenvolver os textos sobre as comunidades, os pesquisadores estudaram e se basearam 
na obra “As cores de acari” do professor Marcos Alvito. Nesta obra, o autor traz uma linguagem que 
conquista o leitor pela riqueza de detalhes e informações. 

As produções atuais possuem caráter descritivo e pessoal, e relatam de maneira clara as 
vivência dos pesquisadores nos referidos locais de estudo. Abaixo alguns trechos. 

“Logo após a presença destas casas, encontramos a praça da comunidade, onde há 
quiosques, atualmente desativados. A praça encontra-se bem preservada, possui algumas árvores 
que fornecem sombra e bancos brancos para acomodar as rodas de amigos e os casais de namorados 
que aproveitam a mesma em seus momentos de lazer.” 

“E ali, enquanto andava sobre o solo rachado, uma mistura de sentimentos habitava meu 
interior, sendo a tristeza o mais perceptível. Quando eu fechava os olhos, eu conseguia sentir como 
se estivesse dentro da água. O cheiro, o som, a sensação de falta de ar. E o mais interessante dessa 
experiência, foi o fato de eu ter conseguido vivenciar esse momento só por meio de relatos e da 
imaginação, já que era a minha primeira visita ao local.” 

“Hoje, ao retornar, vejo que a paisagem parece quase idêntica. É óbvio que uma ou outra 
reforma foi feita, famílias crescem, outras partem, mas nada alarmante. Mas o “quase” refere-se à 
Lagoa, à água, onde ela está? Como algo tão grande... angústia tomou conta de mim. Em poucos 
segundos senti que estava me afogando, mas não pela habitual água e sim por um turbilhão de 
lembranças que por um minuto senti desaparecer.” 

Os resultados esperados serão o desenvolvimento de produtos que serão publicizados 
juntamente às localidades em meio virtual (website, repositório virtual e ebook), físico (livro) e 
também reuniões sobre a temática dentro e fora dos espaços institucionais do IFRN - Ipanguaçu. O 
projeto tende, inclusive, a desenvolver uma caravana de divulgação dos resultados nas localidades 
pesquisadas. Segue síntese dos produtos: 

Produto 1 - Constituição e manutenção de um portal com acervo online, a ser posteriormente 
retroalimentado pelos usuários/moradores destas localidades, tal como nas redes sociais; 

Produto 2 - Desenvolvimento de uma página web dinâmica, atrativa e de fácil acesso para 
visitantes virtuais que desejem conhecer as histórias colhidas através das pesquisas do projeto. 

Produto 3 - Elaboração de um livro digital (ebook) e livro físico, a serem organizados pela 
coordenação do projeto, e publicados posteriormente por alguma editora, priorizando a editora do 
IFRN; 

Produto 4 - Participação de Seminários e oficinas temáticas; 
Produto 5 - Coleta, compilação e catalogação de materiais, metodologias e de etnografias 

para o desenvolvimento de um repositório virtual; 

Produto 6 - Estabelecimento de parcerias com a prefeitura local a fim de ampliar o repositório 
virtual, sendo este compartilhado interinstitucionalmente. 

Produto 7 - Coleta de fotografias com o intuito de registrar o cotidiano das comunidades 
analisadas. 

O acesso via transporte às comunidades, muitas vezes, não é facilitado, o que nos impede de 
manter um atualização corriqueira dos dados do projeto e realizar pesquisas mais frequentes. 

Além disso, o falecimento recente de uma das pesquisadoras do projeto acabou abalando à 
todos e por um certo período de tempo nos desestimulando. Porém, em honra à sua memória e 
identificação com projeto, retornamos, na medida do possível, nossas pesquisas.  

XIII CONGIC | III SECITEX 879



4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Subjetivamente, o trabalho desenvolvido até o momento presente tem sido fundamental para 
o enriquecimento do saber sobre etnografia e historiografia, além de estreitar os laços dos discentes
com as comunidades de sua cidade natal, e possibilitar aos mesmos (estudantes pesquisadores)
conhecer grandes “figuras” da cultura local, que acabaram por acrescentar de forma singular no
desenvolvimento deste projeto.

Como este trabalho é apenas um estado da arte da experiência dos estudantes pesquisadores 
dentro do projeto Memórias Sociais, tivemos como objetivo demonstrar introdutoriamente como se 
desenvolveu alguns materiais que poderão ser utilizados em novos resultados. 
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ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE MODA NA CIDADE DE CAICÓ 

SANTOS, L. A.1; ARAÚJO, M. O. D.2; MEDEIROS, T. A. 3 e MENDES, L. B.4
1,2,3,4 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

O presente trabalho faz uma análise das 
tendências de moda que foram identificadas no 
período da Festa de Santana 2016 da cidade de 
Caicó/RN. Através de pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo pode-se observar como o 
comportamento do consumidor influencia na 
disseminação de produtos de moda.

ABSTRACT 

This work makes analyzes the fashion trends 
that were identified in the period of  Santana’s 
party of the city of Caicó/RN. Through 
bibliographic research and field research one 

can observe how consumer behavior influences 
the dissemination of fashion products. 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho parte de um âmbito global, com o intento de realizar o mapeamento de uma 
tendência de moda identificada no período da Festa de Santana 2016 da cidade de Caicó/RN, a fim 
de entender como estas informações chegam e se propagam na região. Nessa perspectiva, fez-se 
importante ressaltar que o objetivo não é voltado aos modelos de negócios na indústria do vestuário, 
mas sim no comportamento do consumidor e suas escolhas na hora da compra, fatores estes que 
delimitam tendências de moda. 

A partir do século XX, com o advento da globalização e o avanço no que diz respeito às 
comunicações, a difusão de informações passa a acontecer de maneira mais acelerada, e nos dias de 
hoje permite que uma infinidade de temas sejam abordados em tempo real em grande parte do 
mundo. Essa troca de informações influencia diretamente no consumo, e no caso da moda, a prática 
de consumo é um objeto de estudo que vem sendo discutido enfaticamente nas últimas décadas. 
Especialmente com o aprimoramento dos modelos de negócios, como o fast fashion (moda rápida), 

PALAVRAS-CHAVE:  Tendências de moda, Marketing, Caicó/RN. 

KEYWORDS:  Fashion trends, Marketing, Caicó/RN. 
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prêt-à-porter (pronto para vestir) e alta costura, que tem em vista o lançamento frequente de 
coleções e o apontamento de tendências. 

Os modelos de negócio em geral trabalham com a constante atração do público, e, referindo-
se ao fast-fashion, em especial, que lança suas coleções até mesmo quinzenalmente, se faz 
necessário o uso das tendências de moda. Por meio das pesquisas feitas por profissionais 
especializados na área, conhecidos como pesquisadores de tendências, é feita a análise 
mercadológica e comportamental dos consumidores em aspecto geral, sendo, em seguida, apontados 
direcionamentos e prognósticos com alta probabilidade de acerto e aceitação do público, 
provocando a consolidação das vendas. 

Assim, este trabalho apresenta sua importância para o crescimento intelectual e profissional 
de estudantes do curso técnico de vestuário por abranger temas relacionados a indústria do vestuário 
e moda que são estudados durante o curso. A pesquisa promove à comunidade seridoense um ponto 
de vista atualizado das tendências de moda que chegam na região, o que pode facilitar o trabalho de 
lojistas e donos de marcas em relação ao comércio local. Na comunidade acadêmica, o trabalho 
demonstra sua relevância por ser um tema pouco abordado em pesquisas, especificamente voltadas 
ao comércio de moda no Seridó potiguar. 

Contudo, cabe ressaltar que alguns dos temas presentes no projeto não são de fácil acesso ou 
frequentemente abordados por outros autores, dificultando assim a coleta de informações para a 
realização do projeto. Após, entretanto, a superação do desafio inicial de se encontrar os artigos 
necessários, a reunião de imagens se mostrou mais simples, tendo em vista que foram facilmente 
observadas durante o evento. As etapas de observação, identificação e mapeamento das tendências 
foram realizadas segundo as expectativas programadas. 

2 METODOLOGIA 

As atividades de campo desenvolvidas para o projeto em questão foram realizadas durante o 
período da festa de Santana, com maior ênfase durante a Feirinha de Santana, evento realizado 
durante a festa com principal intuito de comercialização de artesanato local, que ocorreu no dia 
28/07/2016 (quinta-feira). A coleta de dados foi feita por meio de observação e identificação de 
determinadas tendências de moda que se mostraram mais comuns entre os participantes do evento. 

Nesse contexto, as peças e detalhes de moda que apareceram com mais frequência foram 
fotografados por integrantes do grupo e também retiradas do site Kurtição (www.kurticao.com.br), 
que fez a cobertura fotográfica da festa. Acerca da análise das imagens recolhidas, foi feita 
meticulosa pesquisa em sites de notícias de moda, tanto nacionais quanto internacionais, em busca 
de entender a chegada e disseminação de tendências na cidade de Caicó. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Este trabalho se dedicou a estudar tendências de moda na cidade de Caicó num período de 
grande fluxo, a Festa de Santana, demonstrando relevância e com o intuito de conhecer melhor os 
gostos e tradições locais, com foco no consumo de moda. Esse estudo foi feito a partir das imagens 
recolhidas no período da festa, que foram analisadas e relacionadas às pesquisas realizadas sobre 
tendência. 

Diante da análise da coleta de dados relacionada a pesquisa realizada previamente acerca das 
possibilidades de tendências de moda para a festa, foi observado que alguns dos artigos analisados 
como possíveis tendências apareceram com maior frequência. Entre eles, rendas, as cores branco e 
marrom, recortes, decote ombro a ombro e listras, como pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1: Fotos coletadas na festa de Santana. 

Fonte: Elaboradas pelas autoras deste trabalho e site Kurtição (2016). 

A principal contribuição, portanto, apresenta-se aos lojistas, que são beneficiados com um 
melhor entendimento do interesse de consumo do público local. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi feito um levantamento bibliográfico voltado à área de tendências de moda e uma 
pesquisa de campo que se revelou de simples observação e coleta. Com esse material, viu-se a 
relevância de analisar e trabalhar tendo-os como base, junto com pesquisas que foram realizadas 
sobre diversas áreas da moda, na intenção de compreender como o mercado, consumidores e a 
forma de disseminação das tendências atuam na cidade de Caicó.  

Tendo em vista que no decorrer do curso são mostradas diversas etapas do processo 
produtivo, que vem desde a idealização da peça e vão até o consumo propriamente dito, 
compreender o primeiro estágio desta cadeia, portanto, mostrou-se necessário para o melhor 
entendimento na indústria, pois influencia em todos os outros processos, como a escolha de cores e 
materiais a serem utilizados na confecção de peças.  

É preciso ressaltar que alguns dos conceitos e temas abordados neste trabalho, como a 
atuação do mercado, marketing e consumidores na região do Seridó, não são conteúdos 
frequentemente abordados ou facilmente encontrados. Sendo assim, essa se tornou uma limitação e 
dificuldade para a pesquisa em busca da solução perante a problemática em questão. Contudo, 
diante da perspectiva adotada durante a pesquisa, observou-se que as tendências não demoram 
muito tempo para chegar as cidades do interior do nordeste brasileiro, visto que diversas matérias 
citadas no presente trabalho foram publicadas pouco tempo antes do período de festa, como também 
em um pequeno intervalo posterior ao evento.  

Todavia, cabe frisar como perspectiva futura a relevância de não apenas analisar os dados 
coletados, mas também de fazer o ciclo inverso dos produtos de moda consumidos na região, 
identificando sua origem e mapeando o caminho que seguem até alcançarem a popularidade, de 
maneira a demonstrar cronologicamente a eficácia dos meios de comunicação diante da 
disseminação dos produtos de moda na cidade de Caicó. 
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VESTUÁRIO COMO FATOR DE DIFERENCIAÇÃO E INCLUSÃO: A 
RELAÇÃO ENTRE OS DISCENTES E O UNIFORME ADOTADO NO IFRN 

CAMPUS CAICÓ 

SILVA, I. M. M.1; DUTRA, L. L.2;  MEDEIROS, Y. I. M.3 e MENDES, L. B. 4
1,2,3,4 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

O presente trabalho mostra a relação entre o 
fardamento e os discentes do IFRN-Campus 
Caicó, fazendo uma breve observação entre seus 
significados, a importância que carregam em 
meio à sociedade e como são relacionados ao 
contexto que estão inseridos. Através de um 

questionário, pode-se conhecer a opinião dos 
discentes acerca do fardamento adotado pela 
instituição, como também identificar aspectos 
que possam ser mudados no mesmo, no intuito 
de se atender a ambos os interesses.

ABSTRACT 

The present work shows the relationship 
between the uniforms and the students of IFRN-
Campus Caicó, making a brief observation 
between their meanings, the importance they 
carry in the middle of society and how they are 
related to the context they are inserted. Through 

a questionnaire, one can know the opinion of the 
students about the uniforms adopted by the 
institution, as well as identify aspects that can 
be changed in the same, in order to meet both 
interests. 

1 INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa trata de temas acerca do fardamento como forma de inclusão dentro IFRN - 
Campus Caicó e sua relação entre os alunos quando comparado às diversas formas de vestimenta. A 
principal problemática abordada para o desenvolvimento do trabalho foi o fato de que parte dos 
alunos não cumpria com o regulamento do fardamento adotado pelo Instituto, então viu-se a 
necessidade de realizar uma pesquisa de campo no intuito conhecer a opinião dos discentes quanto 
o uso do fardamento.

PALAVRAS-CHAVE:  Fardamento, IFRN, Discentes, Vestuário, Sociedade. 

KEYWORDS:  Uniforms, IFRN, Students, Clothing, Society. 
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O objetivo geral deste trabalho é verificar qual a relação existente entre o aluno e o 
fardamento adotado no IFRN Campus Caicó e pesquisar como os estudantes percebem o uniforme 
que devem utilizar para frequentar a instituição. 

O seguinte trabalho tornou-se importante por questionar o uso da vestimenta adequada no 
ambiente escolar e tem como objetivo especifico tratar de pesquisas e análises sobre a ligação dos 
alunos com o fardamento utilizado no IFRN Campus Caicó e porque seu uso se torna importante 
dentro da sociedade, para isso, foi feita uma revisão da literatura sobre como os uniformes mudaram 
ao decorrer dos anos e atentar para a relação que a moda traz para este. 

Para Schemes e Thön (2010) o fardamento escolar foi estabelecido no Brasil pela primeira 
vez no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, em 1850, e tinha um visual inspirado no fardamento 
militar. O uso do mesmo passava uma segurança para os alunos fora da escola ao mostrar a qual 
instituição aquele jovem pertencia. Além disso, ele tinha um valor simbólico – honrar o nome da 
instituição a qual o estudante pertencia em qualquer lugar que o aluno fosse fardado.  

Para Lonza (2005) o gradativo aumento do número de escolas no Brasil trouxe a 
necessidade de diferenciar os alunos de cada instituição de ensino através dos uniformes. Ainda de 
acordo com o autor, essa indumentária própria de cada colégio deveria indicar, além do seu nome, a 
tradição, o método e as características pedagógicas, o grau de disciplina, o nível de ensino, a postura 
perante a sociedade e outras escolas (LONZA 2005, p. 21). O afirma que o uso do uniforme visava, 
principalmente, a segurança do estudante fora da escola, pois a instituição, a partir do momento da 
matrícula, era responsável pelo aluno. 

2 METODOLOGIA 

Foram utilizadas duas metodologias para o referido trabalho. A primeira, levantamento 
bibliográfico, com o objetivo de se levantar dados secundários acerca do tema em questão. A 
segunda foi a utilização de um questionário com o objetivo de conhecer a opinião dos discentes do 
IFRN campus Caicó com relação ao fardamento adotado pela instituição. 

O questionário utilizado continha quinze perguntas fechadas (de múltiplas escolhas) 
disponibilizadas durante os dias 30 de janeiro às 22h39min a 03 de fevereiro às 20h09min na 
plataforma online Google Forms, e divulgado na rede social Facebook. A fim de facilitar análise 
dos dados, o questionário foi dividido em três blocos: 

O primeiro bloco consistia na identificação dos respondentes, com relação ao sexo, a faixa 
etária (12 a 15 anos, 16 a 20 anos, 21 a 30 anos, mais de 30 anos) e quais cursos fazem (integrado 
em vestuário, têxtil, eletrotécnica ou informática; subsequente em vestuário ou eletrotécnica, 
superior de licenciatura em física ou design de moda). 

O segundo bloco é relacionado às questões relativas aos aspectos estéticos do uniforme e de 
identidade do utilizador. E por último o terceiro bloco refere-se às questões relativas aos aspectos 
técnicos e de conforto do uniforme. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O questionário obteve 109 respostas e através delas pode-se constatar que 66,1% das 
pessoas eram de público feminino e 33,9% de público masculino e que a maioria (89%) apresentava 
idade entre 16 a 20 anos, ou seja, um público bastante jovem. O questionário abordava diferentes 
questões estéticas, técnicas e sociais relacionadas ao fardamento adequado e foi observado que a 
35,8% dos respondentes se sente bem ao utilizar o fardamento, 20,2% não se sentem bem utilizando 
o fardamento e 44% são indiferentes. A maior parte (50,5%) concorda que o tecido não é adequado,
porém, 45,9% acham que a modelagem é adequada. O maior número de pessoas (66,1%) afirma
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que os padrões gerais de comportamento exigidos pela escola se enquadram no fardamento adotado, 
já que este transmite grande quantidade de informações e trata da unificação dos estudantes. Por 
outro lado, constatou-se que para 47,7% dos respondentes o fardamento não se enquadra nos 
padrões gerais de comportamento dos alunos, talvez por a maioria ser jovem e achar que não 
consegue expressar características de sua personalidade através do uniforme (querer se expressar de 
forma relevante com seus trajes casuais). Em geral a maior parte (79,8%) dos estudantes concorda 
que através do uniforme não é possível se identificar a classe social a qual pertencem, se tornando 
um ponto positivo por existir uma padronização e igualdade entre alunos. 

As principais dificuldades no trabalho foram o baixo número de respondentes ao 
questionário, mesmo tendo sido feita ampla divulgação do mesmo, como também encontrar artigos 
e livros relacionados com o tema, que formasse um referencial teórico adequado. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho de pesquisa tornou-se importante por questionar o uso da vestimenta 
adequada no ambiente escolar e alcançou o seu objetivo geral, que era o de tratar de pesquisas e 
análises sobre a ligação dos alunos com o fardamento utilizado no IFRN campus Caicó e porque 
seu uso é importante dentro da sociedade. Para isso foi feita uma revisão da literatura sobre como os 
uniformes mudaram ao decorrer dos anos e atentar para a relação que a moda traz para este. 

Trouxe como contribuições um resultado de posicionamentos dos discentes que pode ser útil 
à gestão do Instituto a repensar sobre o modelo de fardamento atual adotado, a fim de que se possa 
atender tanto aos interesses da instituição quanto os dos alunos. 

O referido trabalho pode servir futuramente com ponto de partida para outras pesquisas, a 
analisarem mais a fundo o tema, podendo ser feito um estudo de caso aberto a outras instituições de 
ensino quanto ao uso adequado do fardamento. 
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DISCUTINDO DIVERSIDADE DE GÊNERO E SEXUALIDADE NO 
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE/CAMPUS SGA: 

UMA PESQUISA DE DIREITOS HUMANOS 

GOMES, P. D.1 e ARAÚJO, F. T. S.2 
1,2 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Esta pesquisa teve como principal objetivo a 
inserção da discussão sobre gênero e 
sexualidade no IFRN/SGA, no intuito de criar 
um ambiente escolar mais igualitário e livre 
de preconceitos como homofobia e sexismo. 
Realizamos um estudo bibliográfico sobre o 

tema, trabalho de observação participante, 
construção de um diário de campo 
antropológico com o registro observações no 
IFRN/SGA, aplicação de entrevistas semi- 
estruturadas com os servidores sobre as 
discussões de gênero e sexualidade. 

ABSTRACT 

This research had as main objective the 
insertion of the discussion about gender and 
sexuality in the IFRN / SGA, in order to create a 
school environment more egalitarian and free of 
prejudices such as homophobia and sexism. 
This study was a bibliographical study on the 
subject, participant observation work, with the 

construction of an anthropological field diary to 
record the activities carried out within this 
subject in the IFRN / SGA, the application of 
semi-structured interviews with the employees 
on the discussions of gender and sexuality. 

1 INTRODUÇÃO 

As lutas por igualdade e respeito às diferenças tem sido constante em vários setores da 
sociedade. O ambiente escolar é um espaço repleto de diversidade, e portanto, precisamos criar 
nesse ambiente um clima de respeito a diferença para garantir que todos os educandos tenham 
acesso a igualdade de direitos nas suas diferenças que se expressam através das diversidades de 
classes sociais, étnicas, culturais, sexuais e de gêneros. Embora tenhamos todo esse leque de 
diversidades o foco do nosso projeto está na discussão sobre gênero e sexualidade na escola. As 
discriminações por questões de gênero, sobretudo, as assimetrias entre homens e mulheres, bem 
como, o preconceito contra a população LGBTTTI ainda são fortes em nossa sociedade e escola não 
deixa de ser um reflexo da formação desta sociedade, contando com uma base fortemente machista 
e homofóbica. Com isso faz necessário iniciar um processo de formação que deve ter como foco o 
empoderamento dos estudantes, instrumentalizando os mesmos através de um trabalho de formação 
na discussão de gênero e sexualidade para que os mesmos possam receber uma formação 
humanística de respeito a pluralidade sexual e de gênero existente no espaço escolar e obtendo 

KEYWORDS: Discussion, preconception, genre, sexuality. 

PALAVRAS-CHAVE: Discussão, preconceito, gênero, sexualidade. 
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formação para o enfrentamento de preconceitos presentes nas falas e atitudes das pessoas no espaço 
escolar. Pretendemos realizar uma pesquisa - ação, no sentido de analisar quais são os dilemas 
enfrentados no ambiente escolar no que se refere a discussão dos temas diversidade de Gênero e 
Sexualidade no IFRN/Campus SGA. Nesse sentido, pretendemos desenvolver ações de formação 
com os servidores objetivando iniciar um trabalho de formação em gênero e sexualidade no 
contexto escolar, bem como, buscando compreender a repercussão da exploração desses temas nos 
"projetos de vida" (VELHO, G. 1994) de nossos interlocutores. 

2 MATERIAL E METODOLOGIA 

Os materiais usados na pesquisa foram textos, no sentido da leitura de livros e artigos 
trabalhando a discussão de gênero e sexualidade na escola. Para a pesquisa criamos questionários e 
roteiros para entrevistas, ambos foram aplicados durante a pesquisa de campos antropológica. Para 
tanto utilizamos computador, materiais didáticos (livros e artigos), câmera digital para registro da 
pesquisa e gravador para registro das entrevistas. 

Nossa metodologia consiste em pesquisa bibliográfica sobre o tema; trabalho de observação 
participante, com construção de um diário de campo antropológico para registro das atividades 
realizadas dentro dessa temática no IFRN/SGA; aplicação de entrevistas semiestruturadas com os 
servidores sobre as discussões de gênero e sexualidade. Realizamos transcrição das entrevistas e 
análise do registro de todas as atividades realizadas, esse trabalho será executado com o auxílio de 
um bolsista. Realizamos o registro iconográfico de todas as etapas. Ao longo de todo o processo de 
pesquisa realizamos um trabalho de formação com os bolsistas para auxiliar na execução do projeto. 
Lidar com um assunto deste porte dentro de uma Instituição Federal não é fácil, ainda quando é 
desenvolvido com Servidores, que a maioria das vezes são reservados em relações à esta exploração 
abordada. O projeto possuiu várias etapas para conseguir a obtenção dos dados. No decorrer do 
desenvolvimento do projeto foi possível observar vários aspectos em relação ao conhecimento dos 
entrevistados (Servidores do IFRN- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte, campus São Gonçalo do Amarante), que na primeira fase do projeto realizou-se 
um questionário estruturado, onde os interrogados descreveram de acordo com as questões 
destacadas no (Anexo1, no final deste arquivo), com seus conhecimentos possibilitando verificar de 
acordo com o descrito de suas respostas. A discussão de gênero e sexualidade no IFRN- campus 
São Gonçalo do Amarante não é muito manifestada, pois, cada um possui sua visão particular 
associado ao assunto. Neste foi abordado questões que visou mostrar o entendimento ligado ao 
assunto debatido. No momento da tabulação de dados das respostas escritas, houve uma dificuldade 
dos entrevistados em relação à “questão1 do anexo1”, onde era destacado a relação de “Gênero e 
Sexualidade”, que 40% dos entrevistados tem o entendimento contrário em relação aos 
termos. 

Gráfico 1: Porcentagem da tabulação de dados em relação à questão sobre “Gênero e Sexualidade” 

Questão - Gênero e Sexualidade 

Inverteram a resposta Responderam corretamente 
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A segunda etapa da entrevista foi realizada uma conversa, que nela possuía as mesmas 
questões do “anexo1”, a ideia de realizar os mesmos questionamentos era para ver como é o 
pensamento e a forma que é tratado o assunto, com isso podemos observar a diferença da escrita e 
do modo que eles se manifestam. Para a guarda dos dados foi utilizado um gravador de voz e que  
no momento da entrevista foi autorizado pelos servidores, para que a gravação do áudio desse para 
descrever as respostas para o desenvolvimento dos dados. Em relação a todas as formas de coleta de 
dados, obteve-se dificuldades, por exemplo o contato e a disponibilidade dos entrevistados, como 
também a forma de como foi a coleta de dados, como obteve dois métodos de entrevistas, a 
abordagem o comportamento e a forma de expressão tornou-se distintos. As entrevistas estruturadas 
descritas foram comodantes, já na entrevista estruturada de espécie oral, herdou um conhecimento 
mais que detalhado em papel, mostrou uma importância maior, pois falaram com suas próprias 
palavras mostrando-o o que para eles eram o argumento pessoal, no qual exporão o que entendiam 
sobre a temática. 

Fluxograma 1: Fases do processo 

3     RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nossa pesquisa pretendeu inserir a discussão sobre gênero e sexualidade no IFRN/SGA, no 
intuito de criar um ambiente escolar mais igualitário e livre de preconceitos como homofobia e 
sexismo. Levando essa discussão para além das fronteiras da escola quando inserimos nela 
docentes, e demais servidores. Sendo os mesmos potenciais multiplicadores da discussão em entre 
seus familiares. Com essa ação esperamos criar um universo mais igualitário e que respeite o direito 
a diversidade e as diferenças, contribuindo para uma formação crítica e cidadã de nossos educandos. 
Por esse motivo prezamos pela construção de uma educação que respeite os direitos humanos. A 
intenção deste trabalho é fazer com que as pessoas, dentro do ambiente escolar, entendam que é 
possível conviver com as diferenças de forma afetiva, respeitosa e digna. Assim teremos uma 
convivência mais igualitária entre educandos, educadores, servidores técnicos e familiares. 

Através de nossa pesquisa de campo avaliamos o nível de discussão sobre gênero e 
sexualidade no IFRN/SGA. Nossa ideia era levar essa discussão para além das fronteiras da escola 
quando inserimos os educadores e demais servidores que poderão ser multiplicadores dessa 
discussão com a comunidade e familiares. Durante nossa pesquisa de campo antropológica, 
entendemos que os momentos de aplicação dos instrumentos de pesquisa fazem parte do processo 
de observação e construção dos dados da pesquisa. Sendo assim, nas suas investidas a campo nosso 
bolsista construiu seus diários de campo com relatos do processo de pesquisa e observação. De 
acordo com nossa percepção entendemos a existência das dificuldades em tratar questões referentes 
a temática de gênero e sexualidade, pois inicialmente os servidores ficam intimidados com a 
temática. Alguns desistiam de responder aos instrumentos de pesquisa, ou se sentiam tímidos diante 
das perguntas, a maioria deles nunca havia tido um momento para falar sobre esses temas. A 
resistência de alguns era tamanha que os mesmos diziam não ser necessário discutir o tema, pois o 
mesmo já era bastante discutido. No entanto, quando realizamos a pesquisa entre servidores e 
alunos percebemos que a maioria tem grande desconhecimento sobre o tema, e nunca participou de 
nenhuma formação na área. 
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Entendemos que justamente na adolescência que a temática da identidade de gênero e da 
sexualidade afloram, e nesse sentido se faz necessária uma ação que possa levar essa discussão com 
mais naturalidade entre alunos e servidores. Ao longo da pesquisa observamos outra questão que é 
bastante relevante, mesmo não sendo objeto de nosso estudo, são os casos de assédio sexual e 
gravidez na adolescência. Temas também tratados como tabu pela comunidade escolar e que tem 
consequências nefastas para a vida dos educandos, sendo assim, entendemos que é necessário um 
projeto que pense a formação dos educandos no que se refere ao enfrentamento dos casos de assédio 
sexual e também de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na 
adolescência. 

Consideramos como resultados de nossa pesquisa a percepção das dificuldades que os 
servidores e estudantes tem em tratar os temas gênero e sexualidade, sendo esse aprendizado vivido 
apenas entre seus pares, e muitas vezes ocasionando problemas como exclusão e preconceitos, 
muito embora a experiência na produção de identidades de gênero e da sexualidade seja mais livre 
no âmbito do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ainda esbarramos em problemas como a 
falta de informação e a intolerância a diversidade no que se refere a experiência de vida dos 
estudantes no ambiente escolar, sendo a sociedade de forma mais ampla, um espaço ainda mais 
intolerante, onde o tabu da experiência da vivência da sexualidade cria barreiras entre os servidores, 
estudantes e suas famílias. 

Além disso, nossos resultados também são refletidos na formação teórica do bolsista, na 
discussão de Gênero e Sexualidade, utilizando o material do GDE/UERJ/CLAM; Tivemos também 
formação metodológica, na construção de instrumentos de pesquisa e aplicação (questionários e 
entrevistas); Registro iconográfico e diário da pesquisa de campo; Na aplicação de questionários e 
entrevistas identificando grande desinformação sobre os temas da pesquisa entre os servidores do 
Campus do IFRN/SGA, com exceção de alguns servidores que receberam algum tipo de formação, 
e de alguns docentes da área de humanidades que em seus cursos se deparam com esse tipo de 
formação, além de terem um entendimento um pouco mais amplo da realidade e mais voltado para  
o respeito a diversidade; Coletamos sugestões de atividades para discutir o tema Gênero e
Sexualidade no contexto da escola, onde a maioria sugere a criação de espaços para debates,
exibição de filmes, palestras para que todos possam receber essa formação nas temáticas, com rara
exceções que acham que discutir o tema seria indução a homossexualidade, ou que não acham
necessário realizar esse tipo de discussão. Percebemos que esse tipo de resposta significa sobretudo
ausência de formação na área e a reprodução de preconceitos existentes em nossa sociedade contra
representações de gênero e sexualidade que não sejam hegemônicas.

Por fim, utilizaremos a coleta desses dados para definir quais serão as possíveis ações a 
serem desenvolvidas em um novo projeto, mais voltado para área de extensão, onde realizaremos a 
divulgação dos resultados de nosso projeto, realizaremos um trabalho de formação da comunidade 
escolar, voltada para os servidores, estudantes e familiares, com o objetivo de trabalhar essa 
discussão a partir das sugestões de atividades coletadas na pesquisa e melhorar a experiência da 
vivência e expressão de nossas identidades de gênero e sexualidade no contexto escolar do Campus 
do IFRN/SGA. Com isso, a posterior divulgação dessas ações poderá servir de exemplo para 
desenvolvimento de atividades semelhantes a serem executadas nos demais Campi do IFRN. 

4    CONCLUSÕES 

Com base na análise dos dados coletados em campo chegamos a algumas conclusões 
principais, que já eram esperadas, mas precisávamos utilizar a pesquisa de campo antropológica 
para confirmar a veracidade de nossas hipóteses a partir de dados concretos. São elas: 
O público analisado se divide entre servidores das áreas de humanidades que possuem discussão na 
área, servidores que tiveram algum contato, ainda que mínimo com a discussão de gênero e 

XIII CONGIC | III SECITEX 893



sexualidade e a maioria de servidores que nunca tiveram nenhum contato com essa discussão, sendo 
parte deles aberta a aprender sobre a temática e outra parte que acredita não haver necessidade de 
realizar essa discussão no contexto escolar. 

Encontramos diversas dificuldades na execução do projeto, inclusive resistência por parte do 
público pesquisado em discutir o tema. Entendemos que justamente por isso se justifica a 
necessidade de ações nessa área de estudos, mas nesse primeiro momento julgamos que era 
importante realizar um trabalho de pesquisa para entender o nível da discussão no contexto escolar. 
Ressaltamos a necessidade de uma segunda fase do projeto, dessa vez mais vinculada a extensão 
para implementação das ações necessárias a discussão do tema de gênero e sexualidade na escola no 
âmbito do IFRN/SGA, sendo possível ser ampliada para outros Campi do IFRN. 
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Este projeto, que compreende temáticas das 
áreas de Artes e Sociologia, tem por 
objetivo discutir a importância do gênero 
musical samba para a cultura brasileira e 
sua contribuição para a formação da 
identidade de um povo, fomentando 
assim, 

PALAVRAS-CHAVE: samba, cultura, identidade, brasileiro, indústria. 

KEYWORDS: samba, culture, identity, brazilian, industry. 

1    INTRODUÇÃO 

O samba, considerado por estudiosos como sendo o mais autêntico e conhecido gênero musical do 
Brasil, que inclui os mais diversos estilos populares e um dos elementos mais expressivos da cultura 
popular brasileira, teve seu surgimento na Bahia, no século XIX, da combinação de vários ritmos 
africanos, que acabaram sendo encaixados para a realidade dos escravos brasileiros. Porém, 
apesar de ter surgido na Bahia, somente no Rio de Janeiro é que o samba desenvolveu-se, evoluiu e 
ganhou muitos populares, mesmo após perseguições aos músicos da época, às pessoas que se 
reuniam para tocar seus instrumentos, para falar de samba. Antes, por volta de 1920, o sambista 
era visto como uma pessoa que não trabalhava, como um malandro, justamente pelo motivo de 
que o gênero era ligado à cultura negra, que sofria com preconceitos naquele tempo. O samba 
passou por diversas fases para que pudesse se consolidar e ser o samba que temos hoje. A 
escravidão, ainda que tenha sido um período sofrido e de muita dor para o contexto do nosso país, 
contribuiu para que, mais tarde, houvesse luta e a busca pelos direitos da comunidade negra, 
organizando movimentos populares como as revoltas da vacina e chibata, tendo esta última o
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as raízes africanas, bem como  sua 
colaboração para a diversidade cultural, 
sendo considerado por estudiosos 
como sendo o mais autêntico e 
conhecido gênero musical do Brasil. 

RESUMO

ABSTRACT

This project, which includes themes from 
the areas of Arts and Sociology, aims to 
discuss the importance of the Samba 
musical genre for Brazilian culture and its 
contribution to the formation of the identity 
of a people, thus fostering 

African roots as well as their collaboration 
for cultural diversity, being considered by 
scholars to be the most authentic and well-
known musical genre in Brazil. 
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objetivo de extinguir os maus tratos feitos na marinha, o que também poderia relacionar com as 

péssimas condições de trabalho a que eram submetidos os escravos. Dentro desse contexto de 

transição de negros da África até o Brasil (ainda colônia de Portugal), temos a chegada de uma nova 

cultura, com costumes e manifestações artísticas e religiosas diversas. No entanto, ainda não havia 

uma identidade formada. Por isso que o samba, hoje em dia, é algo muito forte e imponente em 

nossa cultura, porque ele foi uma das peças chaves para a formação da nossa identidade, e mesmo 

com o preconceito e discriminação, conseguiu trilhar todo esse caminho e ser o que é hoje. 

Objetivo geral: 

O projeto tem como objetivo instigar à comunidade em geral, apresentando, assim, toda a 

diversidade cultural e histórica, sendo o samba um gênero bastante diversificado, que agrega 

características de vários movimentos artísticos, dentre eles, os ritmos africanos, que se destacam 

como os principais formadores do gênero. 

Objetivo específico: 

Abordar temas que fazem referência ao Samba, mostrando toda a sua diversidade cultural, 

destacando seus principais expoentes, como Noel Rosa, um dos grandes percussores pela chegada 

do samba às classes médias, o que não era aceito antes. Ele conseguiu trazer o samba das favelas, 

dos morros até as maiores avenidas e locais frequentados por indivíduos de classe média, já que 

naquela época o samba era visto como música de pobre, de negro, de malandro, bem como o grande 

mestre do samba e um dos maiores músicos brasileiros: Cartola, dentre muitos outros artistas que 

fomentaram o meio fonográfico do Samba; suas principais produções, como a canção “Pelo 

telefone”, considerada a primeira música do gênero a ser gravada, no ano de 1917, que marcou a 

entrada do samba para o comércio musical, no qual as composições puderam ser levadas e 

comercializadas  com  diferentes  massas,  agora  em  formato  de  disco,  com  uma  letra  bastante 

intuitiva, e existem algumas hipóteses acerca do que ela se trata. Uma delas está no primeiro verso 

da canção. Atualmente, sabemos que ele inicia com “o chefe da polícia”, mas na verdade, estava 

programado para ser o “o chefe da folia”. Naquela época, o atual chefe da polícia solicitou que 

todos os instrumentos usados para a prática de brincadeiras e rodas de dança fossem apreendidos; 

antes de tudo, deveria ser dado um aviso pelo telefone local, o que sugere o nome da música e 

marca os versos iniciais.  

As letras das músicas abordam acontecimentos do cotidiano vividos pelos negros, como o trabalho, 

as festas nos terreiros, a amizade, os rituais e outros; além disso, esse samba de início também usa a 

música como instrumento de crítica, para mostrar a realidade a qual os negros e ex-escravos eram 

submetidos e denunciar o que acontecia na época, como a vista grossa feita pela polícia perante os 

costumes e brincadeiras africanas e os maus tratos. Contudo, boa parte das canções sempre busca 
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valorizar o samba e caracterizá-lo como gênero envolvente e dançante, que nos faz entrar em um 

grande estado de alegria. Ademais, o samba ainda herda diversas características de outros 

movimentos, em sua maioria, africanos, mas que ajudaram a constituir e modelar o samba raiz, 

disseminado nos morros, nas reuniões promovidas pelas tias baianas (grandes agentes no processo 

de formação do gênero) e transformado, até mesmo, em dança. 

É oportuno destacar também toda a vasta contribuição da indústria cultural, com o desenvolvimento 

do rádio que foi muito importante para a propagação do gênero Samba. Sambistas populares como 

Cartola, tiveram grande suporte dos programas à rádio para divulgação de seus trabalhos, já que 

naquela época ainda não havia recurso televisivo. Nesta caminhada, o samba percorreu várias 

barreiras,  como  o  preconceito  e discriminação  a que era imposto  o  gênero, isto  por ser algo 

“externo” à comunidade nobre da época. Porém, resistindo a tudo e a todos, o estilo musical foi 

ganhando destaque e popularidade, tendo o rádio como grande assessor dessa visibilidade. Com o 

advento do rádio, o samba que, antes não era aceito pela classe média, foi acolhido por ela e, 

atualmente, é destinado às gerações e mais gerações, independente da condição social de cada um. 

Além do rádio, é importante mesclar que o cinema também foi um dos meios responsáveis pelo 

impulso da indústria no território musical. Os próprios artistas do samba se consolidaram e 

cresceram, graças a contribuição do cinema por meios da produção de filmes que eram exibidos e 

que, de certa forma, eram sempre bem vistos. Por exemplo, musicais que foram exibidos no cinema 

possibilitaram  o  aparecimento  de  artistas  que  se  tornaram  ícones  do  gênero,  como  Carmem 

Miranda, dentre outros, bem como os próprios discos que contribuíram para a expansão do Samba 

na época. 

Atualmente, o samba não é apenas um gênero musical, e sim a identidade de um povo; símbolo de 

luta e resistência. Por todo mundo, o Brasil é conhecido como o país do Samba e do Carnaval, que 

dissemina alegria entre as massas. Toda opressão e discriminação enfrentadas pelo gênero serviram 

para que ele ganhasse força e apoio na sua longa e dura jornada, sendo hoje referência para o povo 

brasileiro. 

2    METODOLOGIA 

Para a composição do artigo, um dos métodos inseridos foi a busca por informações, por meios de 

livros didáticos, revistas, artigos relacionados à história do Samba e documentários, em que foi 

possível analisar todo o contexto histórico e cultural, além de todo o processo em que o samba 

passou, com mudanças, o quanto o gênero venceu os preconceitos da época para, então, ser o estilo 

puramente brasileiro, trazendo consigo toda uma identidade, um misto de diversidades, a 

representatividade, o jeito brasileiro de ser, com uma energia que contagia e por mais que o samba 

não tenha conseguido conquistar um grande público no seu surgimento, certamente tendo como um 

dos motivos esse preconceito que foi imposto sobre ele, mas foi através do samba que se pôde
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conquistar o surgimento de outros estilos musicais, e que se obteve também os grandes festivais 

carnavalescos. Pode-se observar, deste modo, que o samba é um gênero rico em diversas categorias. 

Dentre as etapas para a elaboração do artigo, podemos citar: questionário, pesquisas referentes ao 

assunto, englobando todo o processo histórico, desde o seu surgimento até os dias de hoje; inspeção 

dos questionamentos proferidos relacionados ao tema; análise dos resultados, observados após a 

execução do trabalho. 

3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possível ampliar discussões acerca do tema e como se 

estrutura um gênero musical, mostrando à população a importância que o samba promove, 

ultrapassando barreiras e vencendo preconceitos, tornando-se o estilo do pobre e do rico, do branco 

e do preto, atraindo pessoas do mundo inteiro, através do carnaval, por exemplo, que, todos os anos, 

atrai milhares de turistas, valorizando a alegria e a diversidade. Ao longo do trabalho, conseguimos 

mergulhar e conhecer um mundo totalmente novo e repleto de detalhes que até então só víamos de 

passagem. Despertou o interesse em buscar e analisar obras, incluindo músicas e discos históricos, 

que foram de extrema importância para a evolução do Samba. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos sugeridos com a efetivação deste trabalho foram todos alcançados, com base em 

pesquisas referentes ao gênero musical Samba, seu contexto de surgimento até a sua fixação em 

nossa sociedade, análise de suas obras, principais expoentes, história das artes e a vasta indústria 

cultural presente nesse gênero desde o seu primórdio até os dias atuais. 
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UM ESTUDO SOBRE RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS SÃO GONÇALO 

DO AMARANTE 

CONSTÂNCIO, A. G. F.1; ARAUJO, F. T. da S.2 

1,2 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo estudar o processo 

de reserva de vagas para pessoas com deficiência 

através de cotas sociais e obter relatos de 

histórias e trajetórias de vida de pessoas com 

deficiência e suas experiências dentro do IFRN - 

Campus São Gonçalo do Amarante, as quais 

ingressaram através do sistema de cotas. Usamos 

como metodologia questionários online em redes 

sociais e pesquisa de campo no IFRN - Campus 

São Gonçalo do Amarante, além de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema. 

ABSTRACT 

This work aims to study the process of reserving 

vacancies for people with disabilities through 

social quotas and to obtain reports on the life 

stories and trajectories of people with disabilities 

and their experiences within the IFRN - Campus 

São Gonçalo do Amarante, which they have 

joined through quotas system. We used online 

questionnaires in social media and field research 

at the IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante, 

as well as a bibliographic research on the subject. 

PALAVRAS-CHAVE:  Deficiente, Experiência com a deficiência, Reserva de vagas. 

KEYWORDS: Deficient, Experience with disability, Reservation of vacancies. 

XIII CONGIC | III SECITEX 899



1 INTRODUÇÃO 

No presente estudo, adotamos como referência teórica o Modelo Social da Deficiência que 

explicita a construção social do imaginário, estigmatizado e incapacitante em torno da deficiência, 

procurando entender como esses estigmas influenciam na experiência de vida das pessoas com 

deficiência, lidando com as opressões e as segregações impostas pela sociedade, através de uma 

lógica de exclusão, da diferença corporal promovida pela deficiência. Pois, segundo Lennard J. Davis 

(2001) citada por Debora Diniz (2012), entendemos que a sociedade trata como deficiente aquele que 

foge do padrão considerado “normal” da espécie humana no capitalismo vigente. 

Além disso, insere-se, no contexto citado, a política de cotas voltadas para as pessoas com 

deficiência no IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante, visando compreender as experiências de 

superações e dificuldades encontradas em processos seletivos, por meio de provas ou outros métodos 

avaliativos, bem como, em suas dificuldades e superações cotidianas na sociedade. Tendo em vista 

que a educação é a base para que a pessoa com deficiência ingresse no mercado de trabalho e possa 

ser reconhecida como detentora de potencial para suas funções no trabalho e não vista apenas como 

alvo de caridade. 

Educação inclusiva significa provisão de oportunidades equitativas a todos os estudantes, 

incluindo aqueles com deficiências severas, para que eles recebam serviços educacionais 

eficazes, com os necessários serviços suplementares de auxílio e apoios, em classes 

adequadas à idade em escolas da vizinhança, a fim de prepará-los para uma vida produtiva 

como membros plenos da sociedade. (SASSAKI, Romeu K. 1997, p. 122) 

2 METODOLOGIA 

Nossa metodologia consistiu na aplicação de um questionário online em uma rede social 

(facebook) e pesquisa de campo no IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante, além de outros meios 

públicos como notícias, artigos, livros e o site da referida instituição. Durante a pesquisa de campo, 

foi aplicada uma entrevista com um servidor do campus que é deficiente e utilizou o sistema de cotas 

para ingresso na instituição. Nosso objetivo era obter relatos de histórias e trajetórias de vida de 

pessoas com deficiência e sua experiência dentro do IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante, além 

de conhecer e adquirir conhecimentos acerca do universo da deficiência. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Este estudo tem como objetivo estudar, debater e provocar uma maior visibilidade acerca do 

universo da deficiência, tendo, como consequência, uma reflexão sobre o assunto, posto que o tema 

ainda não é muito abordado em nossa sociedade. Partindo da ideia de que a incapacidade não está no 

corpo com deficiência pela sua diferença, e sim, que a sociedade produz características incapacitantes 

para diferença corporal. Dessa forma, promovemos uma experiência com a diferença que permita o 

exercício da mesma sem impor características limitantes ao corpo com deficiência. 

3.1 RESULTADOS - QUESTIONÁRIO ONLINE 

Na aplicação do questionário online, pôde-se perceber uma falta de informação dos alunos do 

IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante - sobre a existência de cotas para pessoas com deficiência. 

Apenas 20 pessoas responderam ao questionário, dessas, 95% não apresentaram nenhum tipo de 

deficiência e 5% com deficiência visual. 

De acordo com os alunos, 60% responderam que o campus, no qual estudam, possui inclusão 

para pessoas com deficiência e 40% optaram pela resposta “não”, afirmando que seu campus não 

possui inclusão para deficientes. De modo geral, as formas de inclusão apresentadas pelos alunos 

foram para deficientes físicos e uma parte dos estudantes afirmou que o campus não possui 

acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual. Sobre ter experiência com a deficiência, 

apenas metade dos alunos convivem ou conviveram com algum tipo de deficiência, em sua maioria, 

deficiência física.  

A falta de experiência exposta pelos alunos acabou gerando uma desinformação. Todos os 

estudantes afirmaram não conhecer o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas (NAPNE) do IFRN, que por sua vez, auxilia na formação dos alunos desde do ingresso 

na instituição até o término do curso. 

Cerca de 80% das pessoas entrevistadas acham correto que exista uma reserva de vagas para 

pessoas com deficiência no meio educacional, entretanto 20% acreditam que o sistema de cotas para 

o público deficiente não é necessário, de acordo com a justiça contemporânea. Diante disso, a maioria

das pessoas que afirmaram não necessitar de um sistema de cotas para a população que possui algum 

tipo deficiência tinha como justificativa o tipo de deficiência de cada pessoa. Se a deficiência fosse 

física, não necessitaria de cotas, mas para deficiências mentais, auditivas e visuais, as cotas se fariam 

necessária. 
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Um dos fatores importantes para o entendimento desses dados é que 85% dos estudantes 

entrevistados confirmaram não conhecer nenhuma lei que obrigue as instituições públicas, como o 

IFRN, aderirem à política de cotas em seus processos seletivos para alunos com deficiência, como 

também, para servidores com deficiência, fato que preocupa e enaltece o presente estudo sobre o 

tema, visando conhecer, entender e buscar soluções para o problema. 

3.2 RESULTADOS - ENTREVISTA - EXPERIÊNCIA COM A DEFICIÊNCIA 

Durante um diálogo com servidor do IFRN com deficiência, foi possível perceber uma parte 

da sua trajetória e experiência desde pequeno. Quando, aos dois anos e nove meses de idade, foi 

diagnosticado com poliomielite, doença infecciosa viral, aguda, transmitida de pessoa para pessoa, 

principalmente, pela via fecal-oral. Hoje, o mesmo possui sequelas da doença na perna esquerda. 

O servidor é atualmente membro da Equipe Técnico-Pedagógica do IFRN há 6 anos, atuante 

como Técnico em Assuntos Educacionais, possui especialização na área de Gestão de Projetos e 

Políticas Públicas e entrou pelo sistema de cotas, voltado para pessoas com deficiência. Declarou 

conhecer o NAPNE do IFRN e algumas ações que o núcleo fornece ao público, para o qual foi criado. 

Desde a parte arquitetônica até um suporte na área educacional, como plataformas digitais para os 

que necessitam do serviço, falou, ainda, sobre a falta de facilidade que existe para deficientes 

auditivos e visuais.  

O funcionário afirma que é necessária uma política de cotas voltada para pessoas com 

deficiência, visto que, os mesmos não podem exercer todos os cargos que uma pessoa considerada 

não-deficiente. Diz, ainda, que o mercado de trabalho é nocivo para quem tem deficiência, se não 

fosse o advento da lei de cotas, presente na lei federal nº 8.213/91 no artigo 93 que regulamenta a 

participação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Além disso, o servidor também falou 

sobre o sistema de cotas no âmbito do IFRN, afirmando ser muito “embrionário”. Segundo o mesmo, 

há uma lei, porém não há condições para que essa lei seja colocada em prática, faltando suportes para 

o público alvo.

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que para ter uma sociedade mais justa será necessário estabelecer um debate 

sobre as deficiências, com o objetivo de diminuir injustiças e preconceitos praticados, por exemplo, 

pela não aceitação de cotas para pessoas com deficiência. Logo, é necessário que o Estado, como 

órgão detentor de poder, fiscalize as instituições públicas e privadas, cobrando, em seus editais, cotas 
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para pessoas com deficiência, visto que, a lei regulamenta e preconiza esse direito. Além disso, a 

escola, como espaço de produção de conhecimento e formação, deve trazer um novo olhar sobre a 

questão das deficiências, não apenas pela via da inclusão no que se refere a obrigatoriedade da lei, 

mas dando condições de atuação e formação para essas pessoas, no sentido de pensar as diferenças. 

Criando, assim, uma nova visão sobre a questão das deficiências, sem impor atributos limitantes e 

negativos, mas pelo contrário, entendendo as capacidades e potencialidades de todos dentro do espaço 

de diversidade no contexto escolar e na sociedade de forma mais ampla.  
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RESUMO 
A Festa de Sant’Ana faz parte da cultura e 
religiosidade seridoense, o que contribui para a 
movimentação econômica e para o turismo 
religioso da região. O objetivo deste trabalho é 
compreender tais aspectos, verificando a 
influência dos mesmos na inter regionalidade da 
festa, no multiculturalismo dos pratos e na 

economia da cidade nesse período. Foi realizada 
a coleta dos dados norteadores por meio de 
formulários e entrevistas aplicados aos 
comerciantes das barracas, expostas na ocasião 
da Feirinha de Sant’Ana, e com as equipes que 
prepararam a Feijoada e o Jantar da festa.   

ABSTRACT 
The Festa de Sant’Ana is part of the Seridó 
culture and religiosity, which contributes to the 
economic movement and the religious tourism 
of the region. The objective of this work is to 
understand these aspects, verifying their 
influence in the inter regionality of the party, in 

the multiculturalism of the dishes and in the 
economy of the city in that period. The survey  
data were collected through forms and 
interviews applied to the traders of the tents of 
Feirinha de Sant'ana and with the teams that 
prepared Feijoada and the dinner of the party. 

1 INTRODUÇÃO 

Sant’Ana foi a mãe de Maria de Nazaré e avó de Jesus. Seu nome vem do hebraico “Hanna” 
que significa graça, quando ela era ainda muito jovem se casou com São Joaquim. Segundo a 
história, Sant’Ana era estéril, não conseguia engravidar de seu marido e sofreu muito preconceito, 
pois, naquela época a mulher infértil era tida como amaldiçoada por Deus. Desesperado atrás de um 
filho, São Joaquim decidiu passar dias de penitência no deserto, então ali, um anjo lhe apareceu 
dizendo que suas preces haviam sido ouvidas e Deus lhe concederia um filho. Tempos depois, 
Sant’Ana foi mãe e segundo os cristãos, nasceu então uma menina que foi chamada de Miriam, que 
da tradução do hebraico significa “Senhora da Luz”. Ao traduzir para o latim, ficou “Maria” ela 
nasceu no dia 8 de setembro do ano 20 a. C. 

PALAVRAS-CHAVE: Festa de Santana, Currais Novos/RN, religiosidade, gastronomia, 
multiculturalismo. 

KEYWORDS: Festa de Santana, Currais Novos/RN, religiosity, gastronomy, multiculturalism. 
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Grande é a devoção a Sant’Ana e a São Joaquim, eles são cultuados desde o começo do 
cristianismo. Foi no ano de 1584 que o então papa Gregório XIII destinou a data de 26 de Julho 
como sendo o dia oficial de comemorações em homenagem a Sant’Ana. Neste dia então também é 
comemorado o “Dia das Avós”. 

Sendo de extrema importância aos cristãos, Sant’Ana se tornou padroeira de muitas cidades 
ao redor do Brasil, o povo brasileiro é de fato um dos mais religiosos e comemorações em 
homenagem à santos de devoção movimentam toda a economia de uma região.  

O presente trabalho teve como objeto de estudo a Festa de Sant’Ana, realizada no mês de 
julho, na cidade de Currais Novos, estado do Rio Grande do Norte, e como ela tem influência na 
gastronomia e economia do município, analisando o turismo religioso e o multiculturalismo dos 
pratos servidos. As comemorações a Sant’Ana duram todo o mês de julho, sendo um dos eventos 
mais aguardados do ano. Várias pessoas de muitas partes da região se deslocam até a cidade 
reunindo amigos e familiares distantes, todos com um só motivo: participar dos festejos em 
homenagem à Santa. Percebe-se que é de extrema importância para a cultura da cidade, pois é um 
dos principais modos de dar continuidade a costumes muito antigos relacionados ao catolicismo. 

A festa de Sant’Ana iniciou-se no ano de 1808 quando o Coronel Cipriano Lopes Galvão 
promoveu uma festa após a construção da Igreja Matriz de Currais Novos. Ela foi construída com o 
intuito de pagar uma promessa feita pelo Coronel após uma grande seca em 1755. Segundo 
Celestino Alves em seu livro “Retoques da História de Currais Novos” o coronel disse que se Deus 
trouxesse chuva para encher as cacimbas e alimentar o gado, em sua homenagem ele ergueria a 
capela de Sant’Ana. Ela então tornou-se um dos ícones principais da cultura da população de 
Currais Novos e do povo seridoense. Além de que, tornou-se tradição todo ano o mês julho ser 
dedicado a comemorações de Sant’Ana. A programação antecede o dia da padroeira, e tem fim no 
dia 26 de julho, dia de Sant’Ana, com a grande procissão e bolo em comemoração ao aniversário da 
Santa.  

A feirinha de Sant’Ana é o principal acontecimento profano da festa, é onde reúne o maior 
número de pessoas tanto da cidade, quanto visitantes. Brandão (2014, p. 54) escreveu sobre a 
feirinha de Caicó e podemos ver algo semelhante que acontece em Currais Novos.  

Políticos obrigatoriamente circularão por aqui. Muitos, como o governador do 
estado e senadores da república, ficarão em uma das mesas protegidas pelas 
árvores, sob os olhos dos passantes e da imprensa. Nos arredores da Catedral todas 
as barracas pagam tributo diretamente à Sant’Ana, ou seja, à Igreja (BRANDÃO, 
2014, p. 54). 

É importante discorrer sobre esse tema e compreendê-lo devido a sua inegável raiz cultural 
na história de Currais Novos, e presença anual na cidade, além de servir de base para futuros 
estudos sobre o turismo religioso na região nesse período, visto que a pesquisa foi realizada na 
época da festa de maior impacto econômico e visibilidade turística e midiática do município. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia empregada para produção deste trabalho dar-se por meio de aplicação de 
questionários e entrevistas, pesquisa bibliográfica e de campo.  

Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método do estudo de caso, onde segundo Gil 
(1995, p. 58),  

[...] o estudo de caso não aceita um roteiro rígido para a sua delimitação, mas é 
possível definir quatro fases que mostram o seu delineamento: a) coleta de dados; 
b) seleção, análise e interpretação dos dados; c) elaboração do relatório.
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Nesse estudo, foi realizada uma coleta de dados com os proprietários dos locais de venda 
dos alimentos da Feirinha de Sant’Ana, no dia 16 de julho de 2016, realização de entrevistas com os 
responsáveis pela feijoada, no dia 17 de julho do mesmo ano, e dos responsáveis pelo jantar de 
encerramento, este no dia 21 de julho. 

Cada formulário aplicado no evento da Feirinha de Sant’Ana tinha em torno de 3 questões, 
dos tipos abertas e fechadas. Para Vergara (2000, p. 55), “os formulários são um meio-termo entre 
entrevista e questionário, mas, como no questionário o formulário também é apresentado por 
escrito, porém é o pesquisador que assinala as respostas dadas oralmente pelo respondente”. Já as 
entrevistas realizadas nos eventos do Jantar e Feijoada da festa, continham em volta de 11 questões. 

Após a coleta desses dados, foi realizada a seleção, análise e interpretações qualitativas das 
respostas obtidas. Este questionário foi de grande importância para chegarmos ao objetivo do 
trabalho, além de proporcionar o conhecimento sobre influência que o mercado alimentício tem na 
economia da cidade, avaliar de um modo geral os pratos típicos e o preço dos mesmos.   

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

O referido tópico apresenta a análise e discussão sobre os dados de ordem qualitativa e 
quantitativa recolhidos na pesquisa. 

Os dados coletados, conforme o Gráfico 1, mostram que a maior parte dos produtos 
comercializados eram comidas típicas, seguido das barracas de doces e salgados, e, por fim, as 
barracas de bebidas e de almoço.        

Gráfico 1 - Produtos comercializados na Feirinha de Sant’Ana 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

O Gráfico 2 representa o item que diz respeito a regionalidade (origem) dos produtos 
comercializados nas barracas da Feirinha. As localidades identificadas através do questionário por 
ordem de aparição foram: Currais Novos, Natal, área rural da cidade de Currais Novos, como o 
Sítio de Serra de Sant’Ana e o Sítio dos Veados, e o município de Caicó. 

Gráfico 2 - Origem dos produtos comercializados 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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O Gráfico 3 informa a oscilação dos preços dos produtos servidos na Feirinha de Sant’Ana 
das edições de 2015 a 2016, sendo o segmento de comidas típicas e almoços os que apresentaram os 
maiores reajustes. 

Gráfico 3 - Alteração de preço dos produtos comercializados 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

O Gráfico 3 ainda mostra por quanto (em R$) esses produtos eram/foram vendidos em 
ambas às edições. A análise dos dados permite observar que todos os itens apresentados subiram de 
preço em relação ao ano anterior, porém, os que mais oscilaram foram os almoços que partiam de 
uma média de menos de R$ 6,00 em 2015 para quase R$ 8,00 em 2016.  

Também foram coletados dados acerca da alteração de preço dos produtos comercializados 
que provém de outras regiões, os inter-regionais. Obteve-se o resultado de que 90% dos produtos 
sofreram alterações, enquanto 10% ficou o mesmo. O aumento de preço na maior parte das barracas 
pode ser explicado pelo encarecimento dos valores dos produtos em todo o país, com bases nos 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016, p. 14) no ano de 2016, 
alimentos como o feijão em relação aos outros anos teve um aumento de 56,56% e o arroz uma alta 
de 16,16% nos seus valores.  

Outro fator determinante para este crescimento nos produtos inter-regionais é o fato de que 
estas mercadorias chegam até a cidade de Currais Novos por intermédio de veículos, com o 
aumento do preço dos combustíveis em todo país o transporte destes produtos até a cidade se torna 
mais caro, e isso influencia no valor final do alimento.  E quanto mais distante da sua região de 
origem, maior o valor que esses alimentos serão comercializados durante o período de execução da 
Festa de Sant’Ana.          

No Gráfico 5 estão contidas as informações acerca da alteração de produtos comercializados 
para a venda, como pode-se observar a maior parte dos estabelecimentos, 60%, afirmou que houve 
uma variação das mercadorias. 

Gráfico 5 - Mudança dos produtos comercializados 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Essa adição pode ser explicada pelo fato de que todos os anos a Festa de Sant’Ana tem o seu 
público ampliado, o que necessita de variedades e uma maior quantidade de alimentos para 
abastecer o público presente.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Festa de Sant’Ana de Currais Novos é um fator contributivo da identidade coletiva dos 
habitantes da cidade, fazendo parte assim, do cotidiano e da memória comunitária, que reafirma os 
laços do seridoense com sua cultura, culinária e religiosidade na qual o profano e o religioso se 
localizam no mesmo espaço de construção da tradicionalidade do evento na região.  

A inter regionalidade da festa – que é reconhecida em diversas cidades do entorno –, a 
multiculturalidade dos pratos servidos nos eventos da comemoração, tal como sua influência no 
turismo religioso e na economia da cidade, foram aspectos abordados e observados neste trabalho 
por meio de dispositivos de estudo de caso, como formulários, entrevistas e consultas à literatura 
que possibilitaram a reafirmação das hipóteses aqui levantadas. Afirmando que, o ápice da 
economia e do turismo da cidade ocorre no período da festa, na qual, diversos fiéis impulsionados 
por uma motivação religiosa se dirigem a cidade para participarem dos eventos religiosos (como as 
novenas e a procissão), e profanos (como os acontecimentos aqui abordados: Feirinha, Jantar e 
Feijoada da festa) o que consequentemente, contribui para o comércio varejista e hoteleiro de 
Currais Novos.   

Em sua 208ª edição, a Festa de Sant’Ana, como observada na pesquisa, exerce uma grande 
influência não só na economia e turismo através dos pontos aqui já abordados, como também na 
culinária da região, onde, por meio do multiculturalismo dos pratos servidos e comercializados 
(principalmente na Feirinha de Sant’Ana) a comida típica da região era mesclada e incorporada á 
pratos da cultura indígena e africana, por exemplo. O estudo desse festejo possibilitou uma visão 
aprofundada da importância eminente dessa festa para toda a região.    
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RESUMO 

O convívio social e a atenção do aluno em sala 

de aula é um dos principais focos dentro de uma 

instituição acadêmica, e no IFRN, não pode ser 

diferente. Essa pesquisa pretende ser uma 

contribuição ao aprimoramento do ensino no 

campus São Gonçalo do Amarante. Esta pesquisa 

tem como objetivo geral demonstrar que o 

TDAH é um problema real, bem como a 

necessidade de discutir métodos que atendam, de 

forma efetiva, aos estudantes do integrado do 

curso de Edificações portadores do transtorno. 

ABSTRACT 

Social interaction and attention to the student in 

the classroom is one of the main focuses within 

the academic institution, not IFRN, can not be 

different. This research intends to be a 

contribution to the improvement of teaching in 

the São Gonçalo do Amarante campus. This 

research has as a general objective to 

demonstrate that ADHD is a real problem as well 

as a need for discussion methods that effectively 

meet the students of integrated course of 

buildings bearing the disorder. 

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno, sintomas, atenção, convívio, pessoas. 

CONHECENDO PARA INTERVIR: SERÁ O TRANSTORNO DO 
DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE COMUM ENTRE OS 
ALUNOS DO CURSO DE EDIFICAÇÕES/INTEGRADO DO CAMPUS 

SGA?

KEYWORDS: Disorder, symptoms, attention, conviviality, people. 
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1 INTRODUÇÃO 

O TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) é um problema que atinge 

muitas pessoas é um problema que atinge muitas pessoas que às vezes nem sabem que o tem. Essa 

disfunção surge na infância, sendo muitas vezes confundida com o comportamento agitado das 

crianças e acarreta em problemas de aprendizagem que são levados por toda a vida; afinal, o TDAH 

se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. 

De acordo com Mattos (2014), o transtorno também pode afetar a vida social, escolar, 

amorosa e profissional. Além disso, a partir do momento em que esse déficit começa a prejudicar e 

diminuir o rendimento acadêmico, a atenção de pais e professores deve ser redobrada. A presente 

pesquisa tem como seu objetivo principal, demonstrar que o TDAH é um problema real, bem como 

explicitar a necessidade de discutir métodos que atendam, de forma efetiva, aos portadores do 

transtorno. (SILVA, 2014) 

O TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) é considerado um transtorno 

no desenvolvimento do autocontrole, configurado por déficits referentes aos períodos de atenção, ao 

manejo dos impulsos e ao nível de atividade cerebral (Barkley, 2002). Ainda conforme esse autor, 

essa patologia – como é tratada, se dá pela dificuldade de manter atenção ou foco. Essa dificuldade 

em manter-se atento é causada pela agitação e inquietude, o que muitas vezes pode configurar em 

hiperatividade e impulsividade. 

Além disso, os sintomas associados ao TDAH seguem um padrão persistente e são mais 

frequentes e graves do que manifestações similares presentes em crianças da mesma idade e nível de 

desenvolvimento que não sofrem deste transtorno (Benczik, 2000), tendo em vista ser bastante 

comum as crianças apresentarem um comportamento mais ativo, desatento e impulsivo que os adultos 

(Barkley, 2002). 

O transtorno se caracteriza por três sintomas básicos: desatenção, impulsividade e 

hiperatividade, tanto física quanto mental (Silva, 2014). A autora ainda aborda o dado estatístico que 

ilustra um quadro geral deste transtorno na vida das crianças e na sua vida posteriormente como 

adultos: trata-se de 70% os casos de TDAH que continuam na vida adulta, sem distinção de sexo, de 

escolaridade, de situação socioeconômica ou cultural. 

Além disso, numa nova perspectiva, o TDAH é configurado, de acordo com a autora de 

Mentes Inquietas “por um funcionamento mental acelerado, inquieto, capaz de produzir 
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profissional de saúde, para que possa ser feita uma investigação mais minuciosa e adequada.

incessantemente ideias que por vezes se apresentam de modo brilhante ou se amontoam de maneira 

atrapalhada, quando não encontram um direcionamento correto”. 

Por fim, é geralmente no ambiente escolar – local de estudo desta pesquisa – que os estudantes 

com TDAH passam a refletir com maior frequência os sintomas deste transtorno; afinal, costumam 

ser cobrados no cumprimento de metas, no seguimento de rotinas e execução de tarefas, sendo 

geralmente punidos devido às dificuldades pelas quais passam. Além disso, sabe-se ainda que os 

docentes costumam considerar os adolescentes com o transtorno de atenção como rebeldes e 

irresponsáveis, o que se reflete diretamente no seu rendimento escolar. 

Outro ponto importante a se destacar é a hiperatividade como um possível fator de problemas 

com relação à interação social, visto que tanto a dificuldade em organizar as ideias quanto a 

dificuldade em controlar sua impulsividade podem ser fatores de distanciamento entre os colegas. 

(Silva, 2014) que, em última análise, pode acarretar em prejuízos acadêmicos. 

2 METODOLOGIA 

Objetivando-se uma aproximação com a problemática de investigação deste trabalho, a coleta de 

dados foi feita através da aplicação de questionário estruturado, contendo um total de 24 itens que se referem 

ao modo como o examinando tem-se comportado (e se sentido) durante a maior parte do tempo quando 

assiste às aulas no IFRN campus São Gonçalo do Amarante. 

População e amostragem: esta pesquisa contemplou os alunos do curso Técnico em Edificações na 

modalidade Integrado. Conduzir-se-á por amostragem, ou seja, 30% de 110 alunos (nº total de alunos 

matriculados efetivos), totalizando cerca de 30 alunos matriculados efetivos compondo o tamanho da 

amostra. 

Análise e Interpretação dos Resultados: os dados obtidos foram analisados de acordo com um prévio 

esquema de pontuação (escores), considerando-se uma escala como a especificada abaixo: 

a. Pontuação máxima (120)

b. Pontuação intermediária (30 - 60)

c. Pontuação mínima (0)

Obs.: Atribuições condicionadas a partir dos escores obtidos nos questionários: 

a. Se total de respostas consistentes com sintomas de TDAH: ≥ 70 (setenta) ou mais pontos neste teste,

indica alta probabilidade da existência do TDAH, portanto se faz necessário buscar ajuda de um
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b. Se total de respostas consistentes com sintomas de TDAH: < 70 (setenta) pontos neste teste, indica

baixa probabilidade de ter sintomas do TDAH.

A coleta de dados foi realizada presencialmente por meio da aplicação de um questionário 

estruturado, contendo um total de 10 itens. O grupo de entrevistados foram os alunos do curso Técnico 

em Edificações Integrado, um total de 30 alunos. A abordagem envolve os seguintes níveis da figura 

a seguir: 

Figura 01: Nivéis de abordagem da pesquisa 

Fonte: Os autores 

Cada etapa teve sua média de acertos e erros, facilitando assim o entendimento de seus 

resultados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Figura 01: Gráfico ilustrativo sobre as respostas coletadas 

Fonte: Os autores 
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Conforme mostram os resultados, existe uma discrepância enorme entre o número de alunos 

que sabem o que é o TDAH e os que desconhecem a evolução desse transtorno, e essa informação é 

curiosa, afinal, de que adianta compreender a sigla “TDAH” e não ter conhecimento de como a doença 

evolui? Não compreender tal evolução prejudica o diagnóstico e por consequência prejudica também 

o tratamento que pode ocorrer tarde.

Ainda é importante perceber que é maior o número de entrevistados que não conhecem as 

causas do TDAH, o que representa um dado tão baixo quanto os que não entendem a evolução da 

doença. Afinal, causas e evolução são pontos importantes para o diagnóstico. 

Com relação ao conhecimento dos indivíduos de pesquisa acerca dos tratamentos possíveis, 

a diferença entre os que conhecem e não conhecem é bem próxima. No entanto, o ideal seria que mais 

alunos conhecessem as formas de tratamento para a disfunção, o que ajudaria a conscientizar os 

portadores do transtorno. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos dados analisados, compreende-se que há uma discordância em um número 

considerável de pessoas no que diz respeito ao às informações relativas ao TDAH. Se num total de 

30 entrevistados, os dados de respostas se desenvolveram na maneira já exposta, como isso se daria 

numa amostragem mais ampla, considerando-se não apenas o Campus São Gonçalo do Amarante, 

mas todos os demais Campi do IFRN? 

É necessário, portanto, sugerir que tanto esta pesquisa quanto as ações de conscientização 

com relação ao TDAH devem haver uma continuação, visto que este transtorno tem o poder de 

prejudicar bastante o desenvolvimento social e acadêmico de seus portadores. 

5    REFERÊNCIAS 

Associação Brasileira do Transtorno do Déficit de Atenção. www.tdah.org.br, 

Associação Norte-Americana de Psiquiatria - DSM-IV Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais. 4ª ed., Porto Alegre, Editora Artmed, 2002. 

BARKLEY, R. A. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): guia completo e 

atualizado para os pais, professores e profissionais da saúde, Porto Alegre, Editora Artmed, 2002. 

XIII CONGIC | III SECITEX 913

http://www.tdah.org.br/


BENCZIK, E. B. P. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: atualização diagnóstica e 

terapêutica, São Paulo, Editora Casa do Psicólogo, 2000. 

COUTO, Taciana; MELO-JÚNIOR, Mário; GOMES, Cláudia. Aspectos neurobiológicos do 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): uma revisão. Ciência & Cognição, Recife, v.15, 

nº1, mar./abr.2010. Disponível em:<http://www.cienciasecognicao.org> Acesso em 06 jul. 2015. 

MATTOS, Paulo. No Mundo da Lua: Perguntas e Respostas Sobre Transtorno do Déficit de Atenção 

com Hiperatividade, 15ª ed., São Paulo, Editora ABDA, 2014. 

SILVA, Ana Beatriz B. Mentes inquietas - TDAH: Desatenção, Hiperatividade e 

Impulsividade. 4ª ed., São Paulo, Editora globo, 2014. 

XIII CONGIC | III SECITEX 914

http://www.cienciasecognicao.org/


O DESLOCAMENTO DE MORADORES DA ANTIGA COMUNIDADE 
BALDUM EM DECORRÊNCIA DA SUBMERSÃO DAS ÁGUAS 

RESUMO 

O presente projeto de pesquisa dispõe de 
investigações a respeito de uma localidade 
carente de registros, tendo por objetivo 
principal coletar, documentar e desenvolver 
itens textuais, visuais e etnográficos acerca dos 
processos de percepção espacial das 
comunidades Baldum e Pedrinhas, situadas em 

Ipanguaçu/RN, que passaram por 
modificações devido a ocorrência de 
enchentes, causando a transferência de 
moradores de um lugar para outro. Foram 
realizadas entrevistas e fotografias, tendo 
como resultados a documentação de relatos 
daqueles que vivenciaram as mudanças.  

PALAVRAS-CHAVE: enchentes, transferência, moradores, lugar, Baldum. 

ABSTRACT 

This research project has investigations about a 
locality lacking records, with the main purpose 
of collecting, documenting and developing 
textual, visual and ethnographic items about the 
processes of spatial perception of the Baldum 
and Pedrinhas communities,  

located in Ipanguaçu / RN, which have 
undergone modifications due to the occurrence 
of floods, causing the transfer of residents from 
one  place  to  another. Interviews and 
photographs were conducted, resulting in the 
documentation of reports of those who 
experienced the changes. 

KEYWORDS:  floods, transfer, residents, place, Baldum. 

1 INTRODUÇÃO 

A trajetória que uma localidade defronta, abrange um imenso roteiro. Cada parte conduz uma 

herança, esta se documenta por meio de registros visuais e escritos que contribuem para que gerações 

futuras entendam como se deu todo o processo de transformações que o mesmo passou, até chegar ao 

existente. Diante do exposto, manifestou-se o interesse em estudar a história da área onde são 

realizadas inúmeras pesquisas, o próprio Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, campus Ipanguaçu, localizado na comunidade Base Física. 
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Entrevistas através de questionários executados com os moradores da zona, foram 

desenvolvidas com o intuito de descobrir como era o antigo espaço no qual hoje, está fixada a 

instituição. Diante do que foi apresentado, houveram registros da ocorrência de uma enchente no ano 

de 2008 que afetou o campus, alagando toda a estrutura, ademais, as águas ocasionaram um impacto 

ainda maior em uma comunidade localizada próximo à Base Física, denominada Baldum. A 

proporção foi tanta que achamos importante documentar o ocorrido.  

Em consequência a intensidade da enchente, uma grande porção dos residentes do Baldum 

tiveram suas moradias submersas as águas e, devido à perda de suas casas, tiveram que se transferir 

para outra localidade e domiciliar-se. Durante o projeto, foi trabalhada toda a trajetória que os 

habitantes passaram até chegar a sua atual localidade, que hoje é conhecida por comunidade 

Pedrinhas, esta foi construída por meio da gestão pública para que os moradores prejudicados com as 

enchentes pudessem se deslocar para obter uma nova moradia. Em conjunto a isso, despertou-se um 

grande interesse em entender como se deu o procedimento dessa transferência de local, e o mais 

importante, o que as pessoas sentiram ao deixar seus antigos lares, cheios de histórias e boas 

lembranças e partirem para outro lugar. A soma desses relatos é capaz de se transformar em um 

grande documento através do qual, podemos entender a importância que uma determinada área dispõe 

para seus moradores. 

Trabalhar com pessoas requer delicadeza e compreensão. No início das visitas, houveram 

muitos empecilhos que nos fizeram pensar em desistir, como a dificuldade de conquistar a confiança 

para que durante as entrevistas, as pessoas nos relatassem seus sentimentos, porém com a gentileza e 

persistência, conseguimos conversar com os habitantes, chegando a ouvir até mesmo mais que o 

esperado.  

A cada retorno ao local, foram testadas novas formas de interação afim de tornar a 

entrevista mais dinâmica e participativa, deixando que os habitantes se sentissem mais à vontade para 

falar a respeito de sua história e as experiências internas e externas que tiveram com o modo de saída 

de sua casa para outra, demonstrando tudo o que sentiu e quão difícil foi o processo, afinal, muitas 

das casas tiveram que ser derrubadas, deixando pra trás toda uma história vivenciada, findando algo 

físico e passando a existir somente na memória de quem ali passou.  

Com todo o material coletado, pretende-se organizar e analisar os dados afim de criar um 

e-book, compartilhando toda a história e dificuldade que parte desses moradores sofreram devido ao

impacto causado pela água nesse território. 
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2 METODOLOGIA 

Com o intuito da obtenção da maior quantidade de informações possíveis sobre o 

deslocamento da população da comunidade pertencente a cidade de Ipanguaçu/RN, chamada Baldum, 

para o novo local que hoje recebe o nome de Pedrinhas, foram realizadas entrevistas individuais com 

os moradores locais, cujo propósito era colher informações a respeito do processo de deslocamento e 

como foi lidar com a alternância de recinto, partindo inclusive para o lado afetivo. 

Semanalmente, retornávamos ao local com o intuito da execução da entrevista com a 

maior quantidade de habitantes possíveis, a cada retorno, pessoas diferentes eram questionadas para 

que durante a análise dos dados fosse possível uma exploração singular de cada entrevistado. A 

maioria tratava-se de pessoas com mais de 50 anos de idade e relataram que preferiam a antiga 

moradia, pois, além de deixarem para trás suas plantações e criação de animais, de onde muitos 

tiravam seu sustento, alegavam que o antigo ambiente onde moravam, trazia mais tranquilidade e 

oferecia uma maior segurança, já que a vigente comunidade, devido a sua localização, atraía um 

público maior, entre eles, jovens, que por serem mais agitados acabavam causando alguns fatores que 

causavam incômodo, a poluição sonora esteve entre um dos citados.  

Associando o conjunto de entrevistas, começamos a defrontar os impactos causados pela 

enchente, compreendendo a necessidade de soluções que venham a transfigurar a realidade que 

muitos enfrentam ao perderem suas casas para as águas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Tendo em vista que a comunidade para onde a população do antigo Baldum deslocou-se, 

Pedrinhas, é uma área totalmente carente de documentos que relatem seu surgimento, através deste 

projeto, foi possível realizar a coleta de diversas informações. Estas, foram adquiridas diante das 

pesquisas e entrevistas efetuadas durante a execução do trabalho a respeito da história desta 

localidade. 

Portanto, por intermédio deste projeto de pesquisa, pretende-se alcançar como resultados, a 

elaboração e desenvolvimento de documentos, que serão publicados em meio virtual, através da 

construção de um portal com acervo online, este, posteriormente deverá ser retroalimentando por 

futuros pesquisadores. Além disso, almeja-se a produção de um livro digital (ebook), tendo por 

objetivo a disponibilização de informações históricas a respeito da comunidade Pedrinhas, para que 

a população possa adquirir conhecimentos em relação ao local em que está inserida.  
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As inundações em áreas, sejam urbanas ou rurais, podem vir a causar inúmeras consequências 

para as pessoas que usufruem daquela localidade, seja para sua moradia ou trabalho. Com a pesquisa 

realizada com os moradores da comunidade Pedrinhas, conseguimos através de entrevistas coletar 

informações, que posteriormente pretendemos transformar em algo maior.  

Através dos diálogos, foi possível imaginar um pouco do que aquela comunidade sofreu 

ao se deslocar e do quanto a cheia das águas pode nos atingir. Ficou perceptível o prazer e emoção 

que transbordava nos olhos dos entrevistados ao relatar tudo que viveram, e a dificuldade que foi para 

se reerguer diante dos prejuízos e perdas materiais, levando em conta o apego emocional que 

possuíam com suas moradias ao qual haviam criado um laço afetivo.  

A princípio, houveram dificuldades no diálogo, pois alguns chegaram a recusar dialogar 

o seu relato, mas ao decorrer do processo de pesquisa, conseguíamos nos relacionar mais com os

entrevistados e a cada palavra dita por eles, foi possível deduzir diversos significados e interpretações. 
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INFLUÊNCIA SOCIOECONÔMICA DO EXTRATIVISMO DA 
CARNAÚBA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN 

 

 

RESUMO
Este artigo resulta de pesquisa de campo e levantamentos bibliográficos sobre o extrativismo da 
carnaúba e sua importância histórica, econômica e social para o homem nordestino. Escolhemos a 
cidade de Carnaubais como lócus do trabalho pela importante contribuição da atividade na economia 
e a mobilização de trabalhadores durante o período de extração. Foram analisadas as condições de 
trabalho dos na extração do pó das palhas, o principal produto comercializado no município. 

ABSTRACT
Briefly This article results from field research and bibliographical surveys on the extractivism of the 
carnauba and its historical, economic and social importance for the Northeastern man. We chose the 
city of Carnaubais as a locus of work because of the important contribution of the activity in the 
economy and the mobilization of workers during the extraction period. The working conditions of 
the extraction of the straw powder, the main product marketed in the municipality, were analyzed. 

1 INTRODUÇÃO 

Nativa do território brasileiro, a carnaúba (Corpenicia prunifera) é uma palmeira endêmica 

da região Nordeste do Brasil, mas também com ocorrências em outras regiões, em estados como Pará, 

Tocantins e Goiás. Segundo Lorenzi (1949), suas características ecológicas são pertencentes ao bioma 

caatinga, o que justifica sua alta produtividade no semiárido nordestino, especialmente nos três 

estados que mais produzem o pó da palha: Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. No Nordeste do país, 

“ (...) o extrativismo da carnaúba, ao longo da história, tem dado grande contribuição para a geração 

de riquezas e ocupação de parcela da população rural do Nordeste (...).” (ALVES e COELHO, 2006, 

p.2)

A carnaúba é importante para a economia de várias cidades nordestinas desde a colonização 

até o século XX, tendo sua produção, importância para diversas situações no mundo capitalista, como 

matéria prima, especialmente a partir da revolução industrial e o início do desenvolvimento da 

informática.  

PALAVRAS-CHAVE: Carnaúba, extrativismo, trabalho. 

KEYWORDS: Carnauba, extractvism, work. 
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A partir de meados do século XX, ampliaram-se os investimentos na área da informática, 

incentivando a produção da cera (DANTAS, 2011), contribuindo economicamente para a subsistência 

de diversas famílias de baixa renda da região Nordeste (CARVALHO e GOMES, 2007), 

especialmente devido a não exigência de mão de obra qualificada para realização do trabalho de 

extração.  

A importância econômica da carnaúba é justificada pelo grande potencial de aproveitamento 

da árvore, desde a raiz até os frutos. 

A madeira é utilizada como postes, moirões, construções rústicas e lenha: fragmentada ou 
serrada é empregada para caibros, barrotes, ripas, confecção de artefatos torneados como 
bengalas, artefatos de uso doméstico, caixas e etc. As folhas, principalmente as jovens, 
fornecem a famosa “cera de carnaúba”, outrora muito usada para iluminação (velas) e, 
atualmente para muitos fins industriais (graxas de sapato, vernizes, ácido pícrico, 
lubrificantes, sabonetes, fósforos, isolantes, discos, etc.) As folhas secas são utilizadas como 
cobertura de casas, para confecção de chapéus, bolsas, esteira, cordas cestos, colchões, etc. 
As amêndoas contém óleo.  (LORENZI, 1949, p.294) 

Um importante produto resultante do extrativismo da carnaúba é o pó, que após tratamento 

químico é transformado em cera. Existe ainda uma vasta quantidade de produtos que a partir deste pó 

serão produzidos, como lubrificantes e até componentes da indústria de informática. Este será o 

produto de estudo mais abordado nesta pesquisa, em associação à sua influência socioeconômica no 

município de Carnaubais. 

Conforme dito anteriormente, em torno desta atividade extrativista se desenvolve toda uma 

cadeia produtiva devido a vasta capacidade de aproveitamento da palmeira. Assim, no município de 

Carnaubais/RN, segundo dados da Prefeitura Municipal colocados no Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo (2015-2024), ela está entre as principais atividades econômicas do 

município no setor primário. 

Para a cidade de Carnaubais, a carnaubeira tem um papel fundamental, não só econômico, 

mas também histórico, simbólico, cultural e social, derivando o nome da cidade da presença de várias 

florestas de carnaúbas espalhadas por 517,373 km² (IBGE, 2016) nas várzeas que banham o 

município. Do ponto de vista simbólico, observamos que não só a cidade de Carnaubais, mas vários 

municípios que fazem parte do Vale do Açu, microrregião do Oeste Potiguar, têm a palmeira de 

carnaúba representada em seus brasões e bandeiras. A influência cultural também é clara. As 

paisagens exuberantes das carnaúbas, às margens dos rios, que até a década de 1980 totalizava, 

segundo Guerra (1912), cerca de 70 km de florestas, inspiraram a poesia e a música de artistas da 

região (SANTOS e BARROS, 2013).  

Do ponto de vista socioeconômico, a importância maior está na quantidade de pessoas que 

são empregadas durante o período de extração da palmeira, que ocorre entre meados de julho e 
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novembro, coincidindo com os meses de estiagem no nordeste, o que faz com que a agricultura 

familiar e fruticultura sejam dificultadas no vale do Açu e no município de Carnaubais. Diante do 

exposto, estes pequenos agricultores e desempregados em geral encontram na atividade de extração 

da carnaúba uma oportunidade de incrementar sua renda (ALVES e COELHO 2006). 

2 METODOLOGIA 

O lócus de nossa pesquisa foram as áreas de atuação do extrativismo de carnaúba no 

município de Carnaubais, localizado no Vale do Açu, microrregião do estado do Rio Grande do 

Norte. Realizamos um levantamento dos camponeses e trabalhadores que atuam na extração de 

carnaúba na região.    

Adotamos uma abordagem qualitativa, que trata do caráter subjetivo das experiências 

humanas (GODOY, 1995). Para fundamentar nossa pesquisa, realizamos o levantamento 

bibliográfico dos autores que trabalham com economia, extrativismo e sociedade no Nordeste, como 

a contribuição do extrativismo da carnaúba para mitigação da pobreza no Nordeste (CARVALHO e 

GOMES, 2007) e tecnologia e relações sociais de produção no extrativismo da carnaúba no nordeste 

brasileiro (ALVES e COELHO, 2006). 

A pesquisa de campo foi caracterizada por uma visita à um grupo de pessoas que estavam 

atuando na atividade de extração e beneficiamento da carnaúba no município de Carnaubais, 

realizamos entrevistas semiestruturadas, além de produzir materiais audiovisuais e 

fotografias utilizados para compor o acervo sobre o tema, que consiste em análise socioeconômica 

das pessoas envolvidas e que se disponibilizaram a nos ajudar. 

Adotamos o modelo de entrevistas semiestruturadas. Conforme Manzini (2004) a entrevista 

semiestruturada está focada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 

entrevista.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Neste trabalho, analisamos a influência socioeconômica do extrativismo da carnaúba na 

cidade de Carnaubais/RN, tanto pela sua vasta disponibilidade na região, diversificada utilidade e 

falta de estudos sobre este tema na localidade, quanto por sua notória contribuição socioeconômica 

no município, já que a partir de observações foi notado que durante o período de corte, transporte, 

secagem e extração do pó das palhas,  há no município um grande emprego de mão-de-obra para 

realização da atividade.  

XIII CONGIC | III SECITEX 921



Observamos que as condições de trabalho são precárias para os trabalhadores do campo, 

conforme relato do senhor Francisco de Assis Silva Pimentel: “Água quente, o comer num é bom, 

tem dia aqui que de onze hora ainda não tá pronto o rango, ai nós vai comer de uma, duas hora da 

tarde, trabaiando direto...”. Para Cícero Antônio de Andrade: “(...) Num tem aquipamento certo, a 

gente trabalha no sol e a gente leva muita furada de espim, que num tem proteção, proteção que a 

gente usa é só um ócus, que o sol acaba com a vista”.  

As respostas dos trabalhadores demonstram consciência da precariedade da situação e ainda 

um descontentamento com as condições de trabalho. Salientamos que por ser uma atividade laboral 

informal e temporária, não há um sindicado dos extratores da palha que reivindique melhores 

condições para os trabalhadores. 

Os envolvidos no primeiro elo desta cadeia produtiva estão representados pela descrição de 

Carvalho (2008), e assemelham-se à situação que encontramos nos locais de extração da palmeira do 

referido município: 

1) proprietários de carnaubal que não exploram: possuem terras com áreas de carnaubal, mas
não o tem como principal fonte de renda;
2) proprietários que exploram: proprietários de pequenos ou médios carnaubais, que
exploram somente seus carnaubais, como fonte complementar de renda;
3) proprietários/arrendatários: proprietários de carnaubais que têm a atividade extrativa da
carnaúba como principal fonte de renda. Exploram o seu carnaubal e arrendam os carnaubais
de proprietários que não os exploram;
4) arrendatários: possuem recursos próprios e/ou adquirem financiamentos das indústrias ou

dos armazéns para explorar carnaubais que são arrendados;
5) rendeiros: são trabalhadores rurais contratados pelos arrendatários para administrar uma

turma de trabalhadores para realizarem a exploração do carnaubal; muitas vezes também
participa do processo produtivo.
6) trabalhadores: são trabalhadores rurais que vendem sua força de trabalho para os rendeiros

ou diretamente aos arrendatários dos carnaubais;
7) donos da máquina de bater palhas: são os próprios arrendatários, comerciantes de pó ou
industriais, que fazem a batição das palhas para a extração do pó ou alugam a máquina,
comprando o pó por um preço em que é imediatamente descontado o valor da batição. (p.73)

A pesquisa mostrou também que muitos dos envolvidos nesta atividade não tiveram 

oportunidade de estudar, ou não concluíram o ensino fundamental, devido as condições financeiras 

de seus pais, como revela o Senhor Cícero Antônio de Andrade, em sua fala ao ser questionado sobre 

o seu nível de escolaridade: “Não estudei, que quando foi pra eu estudar, meus pais não botaram eu

na escola, (...) é meu pai não tinha condições de botar eu na escola”, assemelhando-se aos outros que 

não concluíram nem mesmo o ensino fundamental, sendo esta uma informação que ressalta a vasta 

disponibilidade de mão de obra, justamente por não requerer mão de obra especializada. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo uma atividade sazonal – com ocorrência entre meados do mês de julho até o mês de 

novembro – a extração da palha de carnaúba, aqui analisada retratou algumas semelhanças entre os 

trabalhadores envolvidos, criando um perfil que aponta que a maioria dos trabalhadores são homens, 

com baixo nível de escolaridade e idades entre trinta e cinquenta e dois anos. Reforçamos que a 

atividade não requer mão-de-obra especializada para realização desta tarefa, mas sim disposição e 

força de trabalho braçal. 

Através dos fatos apresentados, este trabalho procura construir uma análise histórica e 

socioeconômica da importância da extração da Carnaúba para a cidade de Carnaubais, evidenciando 

os atores sociais envolvidos e as condições de trabalho aos quais estão submetidos. 

5    REFERÊNCIAS 

ALVES, Maria Odete; COELHO, Jackson Dantas. Tecnologia e relações sociais de produção no extrativismo 
da carnaúba no nordeste brasileiro. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA 
E SOCIOLOGIA RURAL. Fortaleza: Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 2006. 

CARVALHO, José Natanael Fontenele de; POBREZA E TECNOLOGIAS SOCIAIS NO 
EXTRATIVISMO DA CARNAÚBA / José Natanael Fontenele de Carvalho. Teresina: 2008. Disponível em 
http://www.leg.ufpi.br/subsiteFiles/mestambiente/arquivos/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Final%20J
os%C3%A9%20Natanael.pdf p.73. 

DANTAS, Luiz Gonzaga Cavalvante; AS MARCAS DE UMA LUTA p.21-22, 2011. (15/08/2017) 

DE CARVALHO, José Natanael Fontenele; GOMES, Jaíra Maria Alcobaça. CONTRIBUIÇÃO DO 
EXTRATIVISMO DA CARNAÚBA PARA MITIGAÇÃO DA POBREZA NO NORDESTE. 2007. 
Disponível em 
http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vii_en/mesa5/trabalhos/contribuicao_do_extrativi
smo_da_carnauba.pdf 

GODOY, A.S. Pesquisa Qualitativa Tipos Fundamentais. Revista de ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
São Paulo, v. 35, n.3. Mai./Jun. 1995. P, 20-29 

GUERRA, Felipe. A CANAÚBA: SUA EXPLORAÇÃO E SEU VALOR. Boletim do Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio. Rio de Janeiro, 1912.  

IBGE, Disponível em http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240250&search=rio-
grande-do-norte|carnaubais|infograficos:-informacoes-completas, 2016 

LORENZI, H. ÁRVORES BRASILEIRAS: MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO E CULTIVO DE 
PLANTAS ÁRBOREAS NO BRASIL (Vol. 01). Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 1949 

PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARNAUBAIS Disponível em 
<http://www.mp.rn.gov.br/portal/files/Portal%20de%20Noticias/CARNAUBAIS.pdf>  

XIII CONGIC | III SECITEX 923

http://www.leg.ufpi.br/subsiteFiles/mestambiente/arquivos/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Final%20Jos%C3%A9%20Natanael.pdf
http://www.leg.ufpi.br/subsiteFiles/mestambiente/arquivos/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Final%20Jos%C3%A9%20Natanael.pdf
http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vii_en/mesa5/trabalhos/contribuicao_do_extrativismo_da_carnauba.pdf
http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vii_en/mesa5/trabalhos/contribuicao_do_extrativismo_da_carnauba.pdf
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240250&search=rio-grande-do-norte|carnaubais|infograficos:-informacoes-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240250&search=rio-grande-do-norte|carnaubais|infograficos:-informacoes-completas
http://www.mp.rn.gov.br/portal/files/Portal%20de%20Noticias/CARNAUBAIS.pdf


SANTOS, Roberg Januário dos; BARROS, Lucilvana Ferreira. A POÉTICA DO ESPAÇO: A ESCRITA E A 
PRODUÇÃO DA PAISAGEM DOS VERDES CARNAUBAIS ASSUENSES (1950 - 1970). Revista Tempo 
e Argumento. Florianópolis, v. 5, n.9, jan./jun. 2013. p. 102 - 133. 

XIII CONGIC | III SECITEX 924



DROGRAS ENTEÓGENAS E RITUAIS RELIGIOSOS: UM DIÁLOGO 
POSSIVEL? 

RESUMO 
A relação entre certos tipos de drogas e 
determinados rituais religiosos é bastante antiga, 
datando dos primórdios da humanidade, 
consoante assinala Antonio Escohotado, em sua 
obra História Elementar das Drogas. A partir 
desse raciocínio, o estudo que ora se abre ao 
debate busca o entendimento da função 
simbólica do uso de drogas enteógenas no âmbito 
de alguns rituais religiosos, fundamentando-se na 
hipótese de que a utilização daquelas cumpre 
funções de estruturação de significados em torno 
da religiosidade e de coesão social para os grupos 
que delas se servem. No que respeita ao trato 
metodológico, o trabalho está assentado na 
pesquisa bibliográfica e, especial e 
posteriormente, na etnografia, perspectiva 
qualitativa orientadora da investigação de campo 
socioantropológica. O método etnográfico se 

baseia em uma observação de campo densa e 
descritiva sobre determinados fenômenos 
socioculturais. Em aspectos mais amplos, ajuda a 
entender a visão que os sujeitos estudados têm do 
seu próprio universo de vida, ou seja, se propõe 
a contribuir para a interpretação da visão êmica 
dos agrupamentos humanos, problematizando-a. 
Como resultados preliminares, destacam-se: (a) 
as drogas enteógenas desempenharam histórica e 
culturalmente um papel de destaque no âmbito de 
rituais religiosos de determinados agrupamentos 
sociais das mais diferentes culturas e; (b) o 
consumo de substâncias enteógenas no interior 
de certos rituais religiosos opera como 
mecanismo gerador de sentidos e de significados 
e, por meio destes, a produção de eficácia 
simbólica para os membros que dele fazem parte. 

ABSTRACT
The relationship between certain types of drugs 
and certain religious rituals is quite old, dating 
back to the beginnings of mankind, according to 
Antonio Escohotado, in his work Elemental 
History of Drugs. From this reasoning, the study 
that opens to the debate seeks to understand the 
symbolic function of the use of entheogenic 
drugs within the framework of some religious 
rituals, based on the hypothesis that the use of 
those functions fulfills functions of structuring 
meanings around the Religiosity and social 
cohesion for the groups that serve them. With 
regard to methodological treatment, the work is 
based on bibliographical research and, especially 
and later, on ethnography, a qualitative 
perspective guiding socio-anthropological 
research. The ethnographic method is based on a 

dense and descriptive field observation on certain 
sociocultural phenomena. In broader aspects, it 
helps to understand the view that the subjects 
studied have of their own universe of life, that is, 
it proposes to contribute to the interpretation of 
the émica vision of the human groupings, 
problematizing it. As preliminary results, the 
following stand out: (a) entheogenic drugs have 
historically and culturally played a prominent 
role in the religious rituals of certain social 
groups of the most different cultures; (B) the 
consumption of entheogenic substances within 
certain religious rituals operates as a mechanism 
that generates meanings and meanings and, 
through them, the production of symbolic 
efficacy for its members. 

PALAVRAS-CHAVE:  Drogas enteógenas; Sistemas religiosos; Função simbólica; Cultura; Sociedade 

KEYWORDS:   Enteogenic drugs; Religious systems; Symbolic function; Culture; Society. 
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1 INTRODUÇÃO 

O trabalho em tela objetiva, em seus contornos mais amplos, a discussão sobre as relações 
entre rituais religiosos e o uso de drogas enteógenas, caracterizadas como aquelas substâncias capazes 
de desencadear estados alterados de consciência, êxtase e alterações de percepção sem causar 
dependência do ponto de vista químico. 

Cabe informar, nesse contexto, que a presença e o consumo de drogas no terreno da religião 
foi, historicamente, um mecanismo pelo qual se procurou estabelecer contato com diferentes 
divindades, funcionando como elo entre a realidade conhecida e a vida prometida, conforme observa 
Antonio Escohotado (2004). Caminhando nessa mesma direção, Carlos Alberto Poiares (1999) 
acrescenta que o recurso a substâncias psicoativas no campo religioso foi, em várias culturas, a ponte 
entre a vida real, a vida extraterrena, os antepassados e as divindades. 

Diante disso, o trabalho que ora se abre à discussão busca trazer, em consonância ao objetivo 
geral acima informado, a problematização do uso de drogas como elementos constitutivos das 
estruturas simbólicas de alguns dos muitos tipos de ritual religioso. Pretende-se, assim, em um 
primeiro movimento de pesquisa, compreender os lugares, os sentidos e os significados das drogas 
enteógenas em seus encadeamentos com a esfera do mundo religioso e, neste, a função que exercem 
no interior das práticas ritualísticas. 

2 METODOLOGIA 

No marcos teórico-metodológicos, adota-se a perspectiva socioantropológica como 
fundamento teórico e metodológico da presente pesquisa, trazendo ao debate autores clássicos e 
contemporâneos das Ciências Sociais que se dedicaram ao estudo do fenômeno religioso a partir de 
diferentes olhares. 

No conjunto desses autores, selecionou-se como fundamentos teóricos principais as 
contribuições de Clifford Geertz, de alguns de seus intérpretes e interlocutores, para os quais a cultura 
é entendida como uma teia de significados socialmente compartilhados e historicamente construídos 
pelas interações humanas. 

Diante disso, o trabalho prentende entender o consumo de drogas em certos rituais religiosos 
como um possível elemento constituinte de um sistema simbólico mais amplo, em que se evidencia 
sentidos e significados coerentes à organização sociocultural de determinados agrupamentos sociais. 
Para tanto, e além do embasamento teórico em Clifford Geertz, a pesquisa dialogará, em seus 
primeiros momentos, com os seguintes autores: Émile Durkheim, Claude Lévi-Strauss, Roger Bastid, 
Carlos Castañeda, Antonio Escohotado e Carlos Alberto Poiares. 

Do ponto de vista metodológico, o trabalho está assentado na pesquisa bibliográfica e, especial 
e posteriormente, na etnografia, perspectiva qualitativa orientadora da investigação de campo 
antropológica. O método etnográfico se baseia em uma observação densa e descritiva sobre 
determinados fenômenos socioculturais. Em aspectos mais amplos, ajuda a entender a visão que os 
sujeitos estudados têm do seu próprio universo de vida, ou seja, se propõe a contribuir para a 
interpretação da visão êmica dos agrupamentos humanos, problematizando-a. Segundo Roberto 
Cardoso de Oliveira, em seu livro O trabalho do antropólogo, a etnografia necessita de três 
habilidades principais para a sua satisfatória aplicabilidade como mecanismo de construção de 
sentidos, quais sejam: o olhar, o ouvir e o escrever. 
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Sobre essas três habilidades, Oliveira (1996) aponta o processo do olhar como a primeira 
experiência do antropólogo. Trata-se do condicionamento teórico sobre as percepções do 
pesquisador, ou seja, a adoção de lentes cognitivas por meio das quais o objeto de estudo será 
sistematicamente analisado. Isso permite dizer que o objeto sobre o qual se projeta a pesquisa não 
escapa às redes conceituais pertencentes a uma dada disciplina científica. Assim, o condicionamento 
do olhar permite a prática do estranhamento, não um estranhar por estranhar, mas um estranhamento 
problematizado. É nisso, portanto, que reside a especificidade do olhar, pois consente perceber o 
objeto a partir de uma perspectiva teórica. 

Quanto ao ouvir, o autor deixa claro que é uma atividade que se entrelaça ao olhar, de modo 
que esse ouvir também é condicionado pelos aportes teóricos com os quais se dialoga. Nesse sentido, 

[...] o ouvir, complementando o olhar, participa das mesmas precondições desse último, na 
medida em que está preparado para eliminar todos os ruídos que lhe pareçam insignificantes, 
isto é, que não façam nenhum sentido no corpus teórico de sua disciplina ou para o paradigma 
no interior do qual o pesquisador foi treinado. (OLIVEIRA, 1996, p. 18 – 19). 

Cabe destacar que a articulação do olhar com o ouvir propicia ao pesquisador o início da 
compreensão sobre os significados de determinados fenômenos socioculturais, como os rituais 
religiosos, por exemplo. É nesse contexto que a observação participante ganha pertinência no 
momento da investigação, oferecendo ao estudioso as primeiras interpretações sobre o fenômeno 
cultural em estudo. 

A instância do escrever pode ser entendida como a configuração final do trabalho de pesquisa, 
na qual o conhecimento se torna mais denso e crítico. É o momento da textualização da cultura, etapa 
que exige o desprendimento de certos hábitos de escrever em favor de um discurso que se poderia 
chamar de teoria social. Não é um processo que se reduz à tradução da cultura nativa em cultura 
antropológica, mas um estágio no qual se pode construir uma interpretação orientada pelas categorias 
e conceitos básicos constitutivos do arcabouço teórico selecionado. 

É diante dessa perspectiva metodológica, portanto, que se busca interpretar o objeto de 
investigação da presente pesquisa que, vale repetir, se traduz, em um primeiro movimento, na análise 
sobre o uso de drogas como elementos constitutivos das arquiteturas simbólicas de alguns dos muitos 
tipos de ritual religioso. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Embora a presente pesquisa esteja em seu estágio inicial, se pode observar, a partir da revisão 
e da análise da literatura, que as drogas enteógenas desempenharam histórica e culturalmente um 
papel de destaque no âmbito de rituais religiosos de determinados agrupamentos sociais das mais 
diferentes culturas. 

Nesse sentido, e partindo do princípio de que a cultura é uma teia simbólica responsável pela 
produção dos diferentes esquemas de pensamento direcionados à classificação, ao ordenamento, à 
análise e à elaboração de sentidos para o mundo material e imaterial, a literatura estudada até agora 
permite entender o consumo de substâncias enteógenas no interior de certos rituais religiosos como 
mecanismo gerador de sentidos e de significados e, por meio destes, a produção de eficácia simbólica 
para os membros que dele fazem parte. 
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Este estudo sinaliza uma outra perspectiva no que se refere não apenas aos significados 
atribuídos pelos indivíduos às suas ações como seres religiosos que buscam sentidos para questões 
que intrigam as sociedades humanas desde seus primórdios, como a existência e a morte. A pesquisa 
carrega consigo a possibilidade de desconstrução de estereótipos reforçadores de estigmas individuais 
e sociais em torno dos agrupamentos humanos que têm nas drogas enteógenas pilares simbólicos para 
seus rituais religiosos, sem as quais a produção da crença não é possível, tendo em vista que tais 
substâncias desempenham funções interpretativas para que seus praticantes entendam melhor a si 
mesmos e o mundo que os envolve.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi dito no item anterior, tem-se como uma consideração de pesquisa preliminar 
o fato de que o uso de drogas enteógenas também recebe condicionamentos culturais mais amplos,
bem como sua utilização em certos rituais religiosos se afasta de uma conotação negativa, na medida
em que produz sentidos e significados que colaboram para a coesão não apenas do ritual em si, mas
também da própria organização social dos agrupamentos humanos que a enxergam como um veículo
para se buscar a compreensão sobre seus próprios mundos de vida.
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RESUMO

Esta pesquisa tem por finalidade estabelecer 

relação entre a elaboração do LPPtest e o 

letramento literário, mostrando como tal 

relação pode ser construída no ensino de 

literatura. Para esta análise, partiu-se da 

observação do projeto “Cativa-me ou não te 

conhecerás”, desenvolvido na III SLAP, em 

que se explorou o ambiente do jogo como 

uma forma de propiciar uma melhor relação 

dos discentes com a linguagem literária na 

obra O Pequeno Príncipe (1943).  

PALAVRAS-CHAVE: metodologia de jogo, letramento, O Pequeno Príncipe.

ABSTRACT 

This research aims to establish a relationship 

between the LPPtest and literary literacy, 

presenting how such connection can be built 

in literature education. This analysis was 

based on the scrutinization of the project 
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1  INTRODUÇÃO

O Pequeno Príncipe é uma obra clássica bastante popular no mundo todo, publicado no dia 

06 de abril de 1943, escrita por Antoine de Saint-Exupéry. O livro já foi traduzido em 160 línguas e 

dialetos e é considerado a obra francesa mais vendida no mundo. O texto, mesmo parecendo um 

livro infantil, abre portas para diversas interpretações, caminhos e questionamentos, ampliando o 

conhecimento, o que a fez obter demasiado sucesso mesmo depois de tanto tempo. Como texto 
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literário, a obra em questão impulsiona múltiplas leituras, transcende o dito para suscitar 

questionamentos, reflexões por parte do leitor, convidado a participar desse universo imaginativo 

que a trajetória do príncipe edifica. De acordo com tais aspectos, a inserção de um texto como o 

referido na escola determina, primeiramente, a construção do discente como um sujeito leitor, o que 

implica por parte deste o reconhecimento das especificidades do texto literário, além do 

reconhecimento da função humanizadora que o encontro profícuo com esse tipo de texto possibilita. 

 Nesse sentido, é essencial a utilização de técnicas de aprendizagem diferenciadas para que 

ocorra a integração do aluno, sua aproximação com o texto literário e para isso é necessário que 

haja a abertura para práticas sociais educativas que estejam mais conectadas com a vivência dos 

discentes, tais práticas são exemplificadas com a utilização de mecanismo como jogos, dinâmicas 

que aproximam o aluno em seu convívio social para que ocorra, então, o letramento do texto em sua 

essência (COSSON, 2012. p. 23). Tal integração, segundo a hipótese que aqui se defende, seria 

implementada através da presença da ferramenta do jogo para o auxílio da aprendizagem, na qual 

quando o indivíduo envolvido assume o papel de jogador proporciona maior interesse do discente a 

participar de forma mais ativa, fortalecendo a relação que se é tecida com a obra literária.    

Seguindo essa visão, a análise a ser construída propõe um questionamento a respeito da 

funcionalidade dessa metodologia de ensino em relação ao objeto de estudo em questão, procurando 

observar que mecanismos fariam parte desse processo. Para tanto, observou-se a elaboração por 

parte dos discentes de uma aplicação web, com as características de um jogo. Este teria por base as 

interpretações tecidas pelos próprios alunos sobre a obra de Saint-Exupéry, base desse processo 

para que, em um momento posterior, fosse estimulada a percepção do aluno sobre a obra a partir do 

ponto de vista do jogador da aplicação. Tal aplicação é fruto de um projeto realizado como parte um 

evento, a III Semana de Linguagens 1do IFRN Campus Apodi, tomando então como ponto de 

partida a produção de um jogo para possibilitar a análise da obra literária. O estudo desse recurso 

metodológico motiva as leituras que fazem parte deste artigo. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

O repertório teórico para esta escrita trata-se de uma análise de duas áreas a serem 

interligadas durante o andamento das leituras que aqui se deslindam. Isso se dá tanto na área da 

tecnologia educacional, com o conceito de gamificação, como na área dos estudos literários com os 

aspectos do letramento, dos estudos da narratologia, em relação às categorias espaço e personagem 

na narrativa, o que envolve, de uma forma geral, nesse caso, o entendimento do processo de 

gamificação no âmbito de leitura literária.  

Inicialmente, por se tratar de um projeto desenvolvido no contexto da sala de aula, deve-se 

ter como base a importância da aprendizagem literária, tomando como referência a literatura 

escolarizada, na qual ocorre a tentativa de interligar a educação à base de conhecimentos possíveis 

de serem construídos na atividade de interpretação do texto. Uma referência nesse sentido seria a 

obra de Rildo Cosson (2012), a qual abordará várias propostas de atividade em que a literatura é 

trabalhada de forma que não seja estabelecido um dever para o leitor. Isto é, o aluno tornado 

1Evento realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio grande do Norte, Campus 

Apodi, que na última edição apresentou como tema a discussão entre clássico e popular, com o título “Entre 

clássico e popular: uma releitura de conceitos polêmicos. 
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“leitor” seria apenas um ser passivo, disposto a travar um contato com o texto literário apenas 

porque esse texto seria alvo de qualquer avaliação escolar. Na verdade, nas propostas desenvolvidas 

a partir do conceito de letramento literário, o aluno seria instigado a sentir-se mais livre a fim de 

que este não trate o processo de aprendizagem como algo exaustivo e, sim, prazeroso, enfim, 

motivador. Para isso, se faz necessário integrar a escola a práticas em que essa comunicação entre o 

aluno e o texto ocorra de forma não penosa.  

Por esse motivo, a utilização da ferramenta do jogo é vista, no projeto analisado, como uma 

forma de promover esse prazer no momento da construção do(s) sentido(s) em relação à obra 

literária. Assim, quando se observa o discente como um jogador, o conceito de gamificação é 

ativado, como uma ponte pela qual as atividades educativas possam ganhar mais significado para o 

aluno. Juliana Bordilhão, juntamente com outros autores, na obra de Gamificação na Educação 

(2014) tratará dos efeitos da teoria do flow, a qual faz referência ao processo de como as 

ferramentas de jogos podem motivar um estado de ansiedade contínua e prazerosa, funcionando 

como uma forma propulsora de engajamento dos participantes do processo, aproximando o 

indivíduo a um momento único em que ocorre a conexão entre o conteúdo apresentado ao objetivo a 

ser alcançado. No que diz respeito a como este objetivo pode ser conseguido no âmbito da leitura 

literária, podemos tecer uma relação com o poder humanizador da literatura, cuja força, como 

coloca Candido (2004), proporciona que o aluno-leitor possa sentir-se representado no texto, imerso 

nas suas reflexões, como sujeito pertencente a um grupo social e nas dinâmicas relacionadas à vida 

em sociedade, em um determinado contexto sócio-histórico.  

Com isso, é possível trazer aspectos do espaço no texto literário, fortalecendo essas relações 

com o sujeito que se analisa. Essa representação institui a ponte entre os personagens da obra que se 

lê, inseridos em determinadas situações sociais, o que se relaciona com os questionamentos feitos 

pelos alunos sobre a dinâmica narrativa no texto de Exúpery. Por esse motivo, recorreu-se aos 

textos de Candido (1976; 2004), em que se avalia como o espaço simbolicamente pode influenciar o 

enredo do texto, principalmente, significando as ações realizadas pelas personagens em dados 

contextos. Tal exercício foi elaborado pelos alunos que, em seu processo de letramento, teceriam as 

relações entre espaço e personagem na obra estudada, trazendo tais questões para o universo do 

jogo. Tal universo exemplificaria a ligação entre a composição das personagens, suas 

características, suas ações e o lugar que as recebe, ou seja, o contexto criado que significa cada uma 

dessas personalidades, que são inseridas em situações mais próximas do cotidiano dos jogadores, 

algo que passará a ser melhor evidenciado nos próximos momentos desta análise. 

3 PROCESSO DE CRIAÇÃO DO JOGO 

O jogo propriamente dito trata-se de uma espécie de Quiz2, no qual os jogadores respondem 

perguntas do cotidiano baseadas nas formas como eles reagiriam, possivelmente, diante das 

situações apresentadas, tais situações foram pensadas a partir de elementos da análise de alguns 

personagens da obra e dos espaços em que se inserem, aquelas foram ajustadas a um novo 

ambiente, próximo da realidade dos possíveis jogadores, mas mantendo as relações com o texto 

literário. Assim, a cada resposta, o jogo acumula uma porcentagem para cada personagem do livro, 

2 Disponível em < http://lpptest.99startups.org/>. 
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de forma que, ao final, o jogador tenha dados referentes que comporiam a sua personalidade aliada 

a de cada personagem retirado do escopo da obra de O Pequeno Príncipe.   

O processo de criação iniciou-se após a análise da obra de Exupéry. A equipe de alunos 

responsável por fazer os questionamentos e as alternativas possíveis do jogo era diversa, facilitando 

a produção, já que o quiz contava com opções diferentes e representava personalidades distintas, 

diante do entendimento de que o texto literário, em suas especificidades, possui múltiplos sentidos e 

por isso a dinâmica dos caminhos possíveis de serem seguidos pelos jogadores mostrava variações 

em sua síntese. Assim, ao trabalhar as alternativas dos questionamentos, era necessário pensar em 

como agiria sendo tal personagem, ou seja, por mais que a intenção fosse trazer os personagens para 

a realidade, também era necessário levar a “realidade” até o personagem, de modo a analisar suas 

ações diante de uma situação que seria comum no cotidiano. 

Os perfis dos personagens foram selecionados pelos alunos, utilizando como critério para 

escolha a proximidade com o contexto social daqueles. As personalidades escolhidas foram: o 

Pequeno Príncipe, Vaidoso, Rei, Homem de negócios e Bêbado. Foram realizadas 16 perguntas que 

variavam entre 144 alternativas distintas. As opções eram baseadas nas possíveis reações dos 

personagens às situações trabalhadas em cada alternativa, sendo assim, para cada questionamento, 

um personagem teria um caminho que melhor corresponderia as suas ações de acordo com o texto 

literário e as demais opções caracterizavam outras vias de ação para os demais personagens. Além 

disso, o jogo LPPTEST continha uma apresentação, ao final, de uma ficha na qual as características 

de cada personagem trazido para o escopo do jogo eram observadas, demonstrando, mais uma vez, 

o exercício de interpretação dos alunos elaboradores da aplicação em compor o perfil de cada “ser

fictício” (CANDIDO, 1976, p. 55) inserido no âmbito do jogo.

A equipe de produção foi dividida em grupos menores para que as perguntas tivessem linhas 

de raciocínio diferentes, em que cada grupo pensaria em uma situação do dia a dia que, de alguma 

forma, lembrasse algum dos personagens do livro. Essa relação entre a situação e o personagem 

nem sempre estava explícita. Na produção das alternativas, os grupos trocavam os seus 

questionamentos, deixando o próximo grupo produzir as respostas para as perguntas que haviam 

produzido, sempre imaginando como a personagem agiria diante daquela situação apresentada. Tal 

metodologia suscita a integração social dos alunos no âmbito escolar, propondo uma maior relação 

com o texto abordado, em que a literatura é vista a partir de uma nova perspectiva para assim 

promover o letramento do indivíduo.  

4 A RELAÇÃO INTRÍNSECA ENTRE PERSONAGEM E ESPAÇO NO ÂMBITO DO 
LPPTEST 

A personagem é um ser fictício [...]. Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia, 

antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício manifestada através da 

personagem, que é a concretização deste, (CANDIDO, 1976, p. 55) relacionando também ao espaço 

em que estão inseridos. Dessa maneira, o ambiente adquire forma através das características destes 

seres (CANDIDO, 2004. p. 75), ou seja, o espaço estaria intimamente relacionado à composição 

dos personagens no texto. Tal relação seria de fundamental relevância para o processo interpretativo 

de O pequeno príncipe pelos alunos. Diante das atividades propostas, um dos objetivos dos alunos 

ao criarem as questões dos jogos foi tentar aproximar a vivência do texto a um cenário próximo da 

realidade, associando a relação do espaço com a personagem. A função dessa atividade é mostrar 

uma situação na qual os aspectos do espaço assimilam as características do personagem, 
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significando as ações desenvolvidas por estes. Podemos exemplificar a relação tecida entre o espaço 

de um Homem de negócios que afirma: “Não tenho tempo para passear. Sou um sujeito muito 

sério” (EXÚPERY, 2015, p. 46). Tal frase dita pela figura no livro instigou os alunos o 

questionamento do espaço onde atuaria tal personagem na realidade, esta relação foi colocada em 

escritórios, empresas, em que a personagem assume uma posição de ordem sem ouvir a ninguém. 

Já, partindo para a análise do personagem em si, deve-se ter em mente que o ser fictício no 

romance é inconsistente e incompleto, não é possível recriar um indivíduo completamente 

(CANDIDO, 1976. p. 56), por isso é necessário trazer elementos que demonstram características 

desses personagens de forma que o leitor possa reconhecê-los. É possível caracterizar esses tipos de 

personagens em elementos únicos, tal caracterização constituiria a “lógica da personagem” 

(CANDIDO, 1976, p. 59), que se caracteriza por um conjunto de fatores que determina a natureza 

interpretativa, dado os parâmetros da figura.  

A lógica utilizada na análise é focalizada a partir de parâmetros de um personagem plana, 

em que tal caracterização possui seus traços sem sofrer maiores alterações e que são facilmente 

lembrados pelo leitor, de tal forma que facilita a identificação da personalidade do texto, como 

também sua interpretação e transposição dos elementos para outras formas de figuração. No jogo, 

por sua vez, existe a visão de que o jogador/leitor se comportaria como um personagem redondo, ou 

seja, como alguém variável, já que ao final do jogo o perfil do jogador não seria composto 100 % 

por nenhuma das personalidades, o que reflete a vã tentativa do indivíduo de buscar constantemente 

se igualar a uma única personalidade, para isso tenta definir parâmetros na qual se torne um único 

ser, o que nunca ocorre, por isso foi possível observar que os jogadores empreendiam diversas 

tentativas no jogo, tentando aproximar-se do perfil do Pequeno príncipe, considerado o perfil 

almejado, mas que, muitas vezes, não refletia adequadamente as visões de mundo do jogador em 

todos os casos. Isso se explica porque o LPPtest procura incentivar a sinceridade de seus jogadores, 

estimulando uma reflexão sobre suas ações nos mais variados contextos. 

A seguir serão analisadas duas personalidades presentes na aplicação para demonstrar como 

os mesmos foram abordados no jogo. Nesta análise, fez-se a necessidade de realizar um recorte, 

focalizando apenas duas das personalidades apresentadas na aplicação.  

1.1 VAIDOSO 

“O segundo planeta, um vaidoso habitava. [...] – Admirar significa reconhecer que eu sou o 

homem mais belo, mais rico, mais inteligente e mais bem vestido de todo o planeta. [...]” 

(EXÚPERY, 2015, p. 22). Nessa passagem, observa-se o Vaidoso, um dos personagens analisados 

pelos alunos, retirado do romance e transposto para o espaço do jogo como uma personalidade 

totalmente nova e contemporânea. Na obra, o personagem se caracteriza por sua personalidade 

bastante orgulhosa que, constantemente, necessita de elogios, apesar de viver sozinho no seu 

próprio mundo, o que é bem ilustrativo do tipo de personalidade do ser vaidoso.  

Para o desenvolvimento do jogo, os alunos recriaram essa mesma cena do texto, em que se 

buscava refletir sobre a presença do Vaidoso para além da obra literária, ou mesmo, partindo desta, 

já que na terra haveria, de acordo a obra literária, “trezentos e onze milhões de vaidosos” 

(EXÚPERY, 2015, p. 58), de modo que, no jogo, o Vaidoso comporia um perfil que se encaixaria 

no modelo social atual, relacionando-se os espaços onde esse perfil é verificado às perguntas 

realizadas no teste. Na aplicação, o personagem é retratado como alguém que necessita 

constantemente de atenção e isso é colocado de forma implícita nas respostas e nas perguntas feita 
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pelos alunos, relacionando a forma como o jogador poderia se comportar diante de determinada 

situação.  

Os discentes, ao fazerem essa ponte com o espaço e o personagem, também relacionam as 

perguntas com as respostas e, nesse momento, são instigados a se colocarem na posição daquela 

personalidade, resgatando em si o que haveria daquele indivíduo, observando, assim, a forma que o 

Vaidoso pensaria e, mais importante ainda, agiria em determinadas situações. Dessa forma, seria 

estabelecida uma relação mais aguda entre as reflexões suscitadas no texto literário e a exercício de 

interpretação realizado pelos discentes a fim de que pudessem planejar o perfil dessa personagem e 

suas escolhas no jogo. Tanto os alunos elaboradores da aplicação, como os jogadores, de um modo 

geral, quando o jogo foi disponibilizado on-line foram submetidos a uma abordagem diferente da 

literatura. Nessa abordagem, os indivíduos são convidados a repensar sobre a sua própria visão de 

mundo e, por esse caminho, observar o quanto do perfil apresentado no livro o jogador em questão 

apresentaria, de maneira que a obra literária seria vista sob um novo olhar, o que incentivava uma 

identificação entre texto e aluno-leitor-jogador.  

Figura 1 – Uma das perguntas retiradas do LPPtest 

Diante da situação apresentada na imagem acima, a pergunta sugere que o interlocutor 

reflita sobre as suas próprias ações, escolhas que aparecem submetidas a situações comuns para os 

jogadores, em que o espaço vai se comportar como um elemento simbólico que se relaciona ao 

perfil de cada personagem. A partir de cada resposta, seria possível perceber uma relação entre 

essas categorias, espaço e personagem, por exemplo, os alunos foram levados a pensar enquanto 

elaboradores do jogo, quais seriam os ambientes comuns para um vaidoso, nesse sentido, construía-

se a relação, por exemplo, com as redes sociais. A personagem é submetida a um evento no qual se 

depara com uma situação de insatisfação com o resultado de curtidas, com isso as respostas são 

relacionadas à forma como o ser se comporta em determinada situação, relacionando a vivência do 

Vaidoso aos indivíduos que se veem em determinada tentativa de se igualar ao personagem 

preferido do texto. Essa procura contínua por identificação resulta em um estado de concentração 

explicada da teoria do flow, a qual se relaciona com o bem-estar produzido pela busca do 

personagem completo, incentivando ainda mais o engajamento do indivíduo no jogo 

(BORDILHÃO. J. D, et al. Gamification e a teoria do flow. In: 2011.). Dito de outra forma, as 

pessoas que jogavam o LPPtest buscavam a relação literária com as personalidades dos livros, esse 

vínculo está relacionado com a forma como as pessoas se veem e por isso existe a necessidade de 

chegar à unicidade de um perfil. Nessa tentativa, ocorria uma sensação de dever comprido com a 

realização das questões e por isso que ocorreria demasiadas tentativas na busca dessa unicidade.  
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1.2 HOMEM DE NEGÓCIOS 

 “O quarto planeta era o do homem de negócios. Estava tão ocupado que não levantou 

sequer a cabeça à chegada do príncipe” (EXÚPERY, 2015, p. 22). Saído do texto, o Homem de 

Negócios foi um dos outras personagens analisadas no livro em que houve a tentativa, novamente, 

de aproximar a dinâmica do personagem ao contexto dos jogadores. Na obra, o Homem de 

Negócios é caracterizado por ser um personagem que está sempre a buscar conquistas individuais, 

nunca questiona o real motivo das suas posses e sempre quer mais. Associando ao contexto desse 

ser fictício, os alunos observaram a personagem em diversos espaços (uma empresa, uma sala de 

aula, entre outros), criando situações nas quais o Homem de Negócios se encaixaria. Em suma, tal 

personagem representaria uma visão caricatural de um adulto, o qual não teria tempo para refletir, 

nem para se divertir e isso foi posto de forma implícita nos questionamentos propostos, associando 

mais uma vez espaço e personagem.  

. 

Figura 2 – Uma das perguntas retiradas do LPPtest 

A imagem acima retirada do jogo aborda uma suposição real de uma escolha de presente de 

aniversário, as alternativas dizem respeito a como cada personagem reagiria a essa determinada 

situação. Por sua vez, na opção selecionada, o Homem de Negócios é retratado sempre como 

alguém que não prioriza o bem-estar e está focado somente em interesses próprios, dessa forma, 

continua a linha sistemática de pensamentos identificado ao personagem em seus possíveis espaços 

de atuação.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atmosfera criada pelo jogo criou, no caso estudado, a atividade de interpretação literária a 

partir, primeiramente, do estudo feito pelos alunos para a produção do jogo, em que houve a 

necessidade de múltiplas leituras do texto para então construir as relações entre personagens e 

realidade. Em segundo, houve o aprendizado por parte dos jogadores, que teciam a relação entre 

suas próprias vidas e os questionamentos apresentados no jogo, buscando aproximar o máximo 

possível do perfil do Pequeno Príncipe, mas adquirindo conhecimento sobre eles mesmos com suas 

escolhas. 

O universo do jogo é uma das formas de trabalhar a literatura na sala de aula como uma 

ferramenta humanizadora, pois o professor terá em suas mãos uma forma de engajar a turma em um 

meio instigante, trazendo-o para um ambiente próximo de sua realidade cultural, por isso é que esse 

meio é visto com extrema importância no universo educativo, resultando em novas formas de 

ensino de literatura, saindo do convencional. A atmosfera criada propiciou a atividade da 
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interpretação literária a partir de uma forma diferenciada de estudo em que os alunos foram 

partícipes do processo, leitores ativos enquanto elaboradores do jogo. Assim, a relação entre o aluno 

e o texto literário surgiu de modo lúdico quando os alunos teciam a relação entre a vida e o texto no 

papel de jogadores, competindo pela composição do perfil de Príncipe, por exemplo, mas que, 

afinal, puderam refletir sobre suas escolhas, suas visões, de outra maneira em uma ponte com a obra 

literária. 

As conclusões a respeito da ferramenta criada demonstraram a correlação desta com a 

definição já abordada por Candido (1976, p. 58) em que um personagem nunca possuirá uma 

essência completa, sempre será algo fragmentado e em constante mudança e é essa ideia que o jogo 

tenta passar, já que tanto na obra literária como na vida real os sujeitos são seres múltiplos. Assim, 

com os resultados do jogo sempre mudando, havia certo estímulo para que os jogadores 

respondessem os questionamentos mais de uma vez. Havia também, por parte de alguns, a tentativa 

de conseguir chegar o mais próximo possível de uma única personagem, geralmente, era o Pequeno 

Príncipe, devido a sua característica marcante na obra, sendo assim a jogador teceria uma ponte 

respondendo às perguntas percebendo uma proximidade com a realidade. 
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ENSINO DE INGLÊS, MULTILETRAMENTOS E TURMAS NUMEROSAS 

RESUMO 

Esse trabalho refere-se ao projeto intitulado de 

“Ensino de Inglês, Multiletramentos e Turmas 

Numerosas”. Objetivamos elucidar os fatores 

particulares das turmas dos Cursos Técnicos de 

Nível Médio Integrado em função das seguintes 

condições: recursos; tempo de aula; objetivos e 

metodologias educacionais e de aprendizagem e        

perfil dos alunos, relacionando com a 

perspectiva dos multiletramentos de modo a 

contribuir para o ensino de inglês na instituição. 

Metodologicamente, nossa pesquisa se enquadra 

no paradigma qualitativo de investigação, de 

cunho exploratório e descritivo.

ABSTRACT 

This paper refers to the project entitled 

"Teaching English, Multiliteracy and numerous 

classes". It aims at elucidating the particular 

aspects of the classes of Integrated Technical 

Courses at High School (IFRN) according to the 

following conditions: resources; class time; 

objectives, educational methodologies and 

learning, and students' profile, relating to the 

multiliteracy perspective, in order to contribute 

to the teaching of English in the institution. 

Methodologically, this research focuses on the 

qualitative research paradigm, exploratory, as 

well as descriptive.  

PALAVRAS-CHAVE:  Multiletramentos, turmas numerosas, ensino de inglês. 

KEYWORDS:  Multiliteracy, Numerous groups, Teaching English. 
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1 INTRODUÇÃO 

A contar de 2012, a oferta de ensino de inglês nos Cursos Técnicos de Nível Médio 

Integrado no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – campus Mossoró tem sido realizada através de dois componentes curriculares anuais, 

ambos com carga-horária de 90 horas, a saber: Inglês I e Inglês II. Partindo do pressuposto de que a 

turma de alunos recém-ingressos é composta por aproximadamente 36 alunos, aprovados pelo 

exame de seleção, levantamos a seguinte indagação: de que forma podemos categorizar essas 

turmas na perspectiva de turmas numerosas (LOO, 2007)?  

Diante da questão norteadora de nossa investigação, objetivamos explanar os elementos 

constitutivos das turmas dos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado no tocante aos variados 

aspectos: tipo de instituição; recursos didáticos; tempo de aula; objetivos educacionais e de 

aprendizagem; perfil dos alunos e procedimentos metodológicos principais, na tentativa de apontar 

de que forma a perspectiva dos multiletramentos (THE NEW LONDON GROUP, 1996) pode 

contribuir para o ensino de inglês na instituição. Os elementos supracitados determinam a existência 

de diferentes repertórios ou diferentes níveis de aprendizagem dos alunos dentro do processo ativo 

de aprendizagem. 

É objetivo deste projeto construir um referencial teórico elucidativo da correlação entre as 

três dimensões abrangidas em nossa pesquisa: o ensino de inglês como língua estrangeira; turmas 

de alunos acima do número adequado e as práticas de leitura e escrita no contexto das mídias 

digitais, tendo em vista que essas dimensões podem possibilitar a categorização de alguns 

elementos que possam permitir a melhora da oferta de ensino de Língua Inglesa. Para dar forma a 

esta reflexão, para além desta introdução, nosso artigo é composto por uma seção de metodologia, a 

qual descreve nossos procedimentos e escolhas metodológicas; uma seção de discussão dos 

resultados e uma seção de considerações finais, em que buscamos salientar as implicações 

pedagógicas do nosso estudo. 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Nossa investigação é de natureza descritiva e interpretativista, tendo como corpus inicial os 

documentos que regulamentam a oferta de ensino na instituição, a saber: Projeto Político 

Pedagógico (PPP); Projeto Pedagógico de Curso (PPC); Ementas e Programas das disciplinas Inglês 

I e Inglês II; Edital de Ingresso. 

Além disso, buscamos dados que elucidam a compreensão de alunos e professores acerca 

dos fatores que definem uma turma numerosa. Diante dos elementos apresentados, confrontamos a 

perspectiva dos multiletramentos na tentativa de preencher as lacunas emergentes da interpretação 

dos próprios dados, o que estabelece nossa pesquisa no paradigma de pesquisas qualitativas. Nossos 

procedimentos estabelecem a seguinte ordem: 

2.1 Identificação os fatores que definem uma turma numerosa nos documentos 

que regulamentam a oferta de ensino na instituição; 

2.2 Coleta de opiniões de professores e alunos (dados) através de questionário 

que busque elucidar os fatores que definem uma turma numerosa; 
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2.3 Levantamento de características da perspectiva dos multiletramentos que 

podem contribuir para as lacunas emergentes da interpretação dos próprios dados da 

investigação; 

2.4 Proposição de uma sequência didática que vise ao ensino de inglês 

considerando as dimensões dos multiletramentos e turmas numerosas. 

Primeiramente, foi visto alguns referenciais teóricos que refletem as três dimensões 

apresentadas em parágrafos anteriores, com base nos estudos de autores como Paiva (2001), 

Oliveira (2015), Cardoso (2009), os quais abordam acerca do ensino de inglês como língua 

estrangeira na perspectiva dos multiletramentos; The New London Group (1996), Anmpalagan 

(2012), Loo (2007), Smith (2012) tratam das concepções sobre turmas numerosas. A partir das 

discussões destes autores, tentamos identificar os fatores que definem uma turma numerosa nos 

documentos que regulamentam a oferta de ensino na instituição, os quais são acessados diretamente 

do portal da Instituição, na página de cada curso técnico integrado. Mediante a discussão teórica, 

em segundo momento, foi elaborado um questionário para a coleta de opiniões de professores e 

alunos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Antes da década de 1950, a preocupação acerca do que as salas de aulas numerosas 

poderiam causar e os resultados da aprendizagem dos alunos, nesse contexto, perderam visibilidade 

por muitos anos. No entanto, os pesquisadores – Anmpalagan (2012), Loo (2007), Smith (2012), 

por exemplo – têm reconsiderado este problema mais uma vez. Apesar dos estudos consideráveis 

sobre a influência do tamanho das turmas na melhoria dos alunos, ainda se tem pouco consenso 

sobre a definição de classes grandes e pequenas. Portanto, através da revisão da literatura sobre esta 

área, podemos traçar alguns viés: entender do que se trata uma sala de aula numerosa, investigar as 

consequências disso no ensino e na aprendizagem e mostrar de que forma a nossa realidade dialoga 

com esse dilema. 

É preciso compreender que ao trabalhar o conceito de turmas numerosas, esse não se 

restringe apenas a característica quantitativa. A categorização, na verdade, está correlacionada aos 

contextos institucionais, ao perfil do estudante, a diversidade de estudantes, os níveis de motivação, 

as metas e os recursos do curso, incluindo o fator tempo, a metodologia do professor, a natureza da 

disciplina ensinada. Nesse sentido, para aplicar essa concepção de turmas numerosas é necessário 

analisar a natureza de uma classe e os respectivos objetivos de curso. Por exemplo, se um grupo 

está destinado a passar em exames tradicionais ou em circunstâncias em que a língua-alvo não exige 

fluência, apenas o desenvolvimento de habilidades linguísticas, o tamanho de turma considerado 

demasiado, é perfeitamente aceitável. Contudo, para a nossa realidade, os professores de línguas 

têm uma visão negativa das salas numerosas, porque acreditam que ter muitos estudantes em uma 

sala de aula pode causar alguns problemas que afetam os próprios alunos.  

Alguns comentários são comuns de serem ouvidos, tais como i) não há comunicação efetiva, 

ii) as turmas são indisciplinadas, iii) há falta de atenção e motivação individual, bem como

dificuldade na definição de atividades eficazes para trabalho em grupo. Assim, podemos,

previamente, apontar as causas da estagnação (marasmo) do ensino-aprendizagem de inglês em

grandes turmas. A impossibilidade do docente de voltar a atenção para todos os discentes, não

havendo um reforço dado no sentido de que todos participem em diferentes atividades, fazendo com
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que a oportunidade de fala e participação dos alunos seja, muitas vezes, limitada. No nosso 

contexto, a quantidade de tempo com uma classe, a duração do curso, o número de aulas por 

semana são fatores determinantes nesse aspecto. As três horas semanais, o conteúdo visto em 

apenas dois anos, acaba gerando dificuldades ainda maiores para o professor poder conhecer todos 

os alunos da turma, estabelecer um tempo para atendê-los individualmente ou apresentar atividades 

eficazes com a interação e o feedback efetivo para todos, além de que o docente não alcança o ritmo 

necessário, a profundidade e a amplitude do que está contido na ementa.  

Se detendo um pouco mais sobre as características dos alunos, percebemos que a 

heterogeneidade na sala de aula faz com que o número de alunos, que já é considerável, pareça uma 

classe ainda maior no sentido de assistência às particularidades e/ou individualidades dos alunos. 

As habilidades diversas dificultam a assistência do professor para com os alunos, devido aos 

distintos níveis de aprendizagem e de necessidades dos discentes. Diante disso, o professor se sente 

pressionado a tomar ações metodológicas na tentativa de nivelar a sala de aula e acaba, em grande 

parte, se detendo muito ao estudo dirigido de listas de vocabulário e às normas e regras da língua 

alvo, e, nesse sentido, o ensino explícito da gramática se configura como sendo a competência 

linguística mais utilizada no ensino de línguas em detrimento das competências sociodiscursiva, 

sociolingüística e estratégica. A falta de conhecimento de tais dimensões no ensino de línguas 

estrangeiras, pode levar a pouca ou nenhuma mudança no ensino-aprendizagem de inglês. Nesse 

cenário, o que percebemos é que as turmas numerosas provocam mudanças e organização 

pedagógicas diferentes e, assim sendo, os professores têm de saber lidar com tais aspectos. Classes 

com o número reduzido de educandos permitem os professores identificarem os problemas 

rapidamente e, em seguida, aplicar uma solução corretiva imediata, que eliminará ou minimizará 

qualquer interrupção futura. 

Outra perspectiva considerada uma questão problemática é o nível de barulho das turmas. 

Através da análise, percebemos que o barulho na sala de aula é resultado da indisciplina dos alunos, 

instruções de atividades vagas de sentido (ou que os alunos não conseguem estabelecer relações 

com coisas da vida cotidiana) apresentadas em sala de aula, as quais estão sempre associadas à falta 

de atividades motivadoras e voltadas aos interesses dos estudantes. A grande questão hoje do ensino 

e aprendizagem de uma Língua Estrangeira, no caso o inglês, não se resume em aprender sobre a 

língua, mas aprender as coisas pela língua e, para tanto, ter acesso aos mais variados temas e áreas 

de conhecimento (interdisciplinaridade) por meio de uma perspectiva sociointeracionista, fazer com 

que os alunos participem ativa e criticamente de um mundo com fronteiras diluídas, no que diz 

respeito ao acesso ao mundo do conhecimento científico e cultural. O professor, por meio das suas 

práticas de ensino, pode ser o mediador para isso, levando em conta as necessidades dos seus 

discentes. Nessa perspectiva, turmas menores elevam o desempenho dos alunos. Em tal contexto, o 

processo é dialético, de modo que, os estudantes não atrapalham seus colegas nem se prejudicam. 

Consequentemente, os alunos de turmas menores enfrentam uma pressão contínua por se tornarem 

membros mais ativos da turma, pois o processo de ensino incentiva o corpo escolar a um maior 

envolvimento nas aulas, permitindo maior engajamento dos discentes nas atividades realizadas 

dentro da sala de aula, visto que, estão na linha da frente, sendo mais visíveis para o professor e 

sujeitos, a qualquer momento, a responder perguntas, tirar dúvidas ou apropriar-se de elementos que 

auxiliam no processo de leitura, oralidade e escrita, tendo em vista a aprendizagem autônoma e 

contínua. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se tratar do processo de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira, os desafios são 

bem maiores. A qualidade do ensino, em turmas numerosas, pode interferir na eficácia da 

aprendizagem dos discentes.  

Podemos afirmar que as salas de aula de inglês se caracterizam como turmas numerosas, 

com base nos fatores apontados pelos autores Loo (2007), Smith (colocar o ano), não pelo simples 

fato de termos 36 alunos em uma sala de aula, mas por outros aspectos também determinantes, tais 

como: a diversidade de estudantes; a tendência a uma atitude de aprendizagem passiva; os métodos 

de ensino do professor; a falta de gerenciamento da aula para lidar com turmas numerosas; recursos; 

tempo de aula; objetivos educacionais e de aprendizagem.  

Apesar de todos os problemas mencionados, os quais acreditamos ter impacto negativo no 

processo de ensino e aprendizagem, através de longa experiência no ensino e de sugestões úteis 

apresentadas, os participantes acreditam que a concentração no processo de ensino e a 

implementação de várias técnicas, voltadas, principalmente, para a realização de projetos e 

atividades que propiciem ao aluno a oportunidade de construir seu próprio conhecimento e partilhá-

lo com os colegas, levam ao ensino e aprendizagem de Língua Inglesa eficaz. 

Em síntese, a partir da revisão da literatura e dos estudos achados, podemos afirmar que a 

quantidade de alunos por turma, no caso de turmas numerosas, tem um papel significativo no 

processo de ensino e aprendizagem. Portanto, é importante explorar vários métodos e aplicar 

estratégias eficazes que minimizem os problemas decorrentes das classes numerosas e adaptar o 

nível de ensino e aprendizagem a partir de procedimentos metodológicos mais motivadores a 

agentes participantes desse processo pedagógico. Assim, a eficácia de qualquer técnica pode variar 

de um contexto para outro, pois depende de inúmeros fatores, tais como estudantes, professores e 

instalações disponível em um espaço educacional. Em um melhor cenário, grandes classes de 

línguas não vão desaparecer completamente, mas a redução numérica da classe propiciará melhores 

desempenhos no que diz respeito aos objetivos de aprendizagem dos alunos. 
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CLARICE LISPECTOR E MARTHA MEDEIROS COMO ESTUDO PARA A 
FELICIDADE 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como intuito analisar como a  
felicidade é vista em alguns contos e  crônicas 
específicos. Sendo assim, pretendemos  
demonstrar como a literatura é capaz de nos 
apresentar essas diversas formas de ver o mundo 
e enxergar nossos sentimentos. Nesse intuito, 
serão comparadas as obras de   Martha   Medeiros 
“Felicidade Crônica”  e “Feliz   Por nada”; e o 

livro “Felicidade Clandestina” de Clarice 
Lispector. É objetivo também demonstrar como 
cada ser busca a felicidade, não uma única, mas 
de várias formas e sentidos, com apenas um 
objetivo: o tão desejado “Ser feliz” imposto pela 
sociedade e de como esta é proposta a cada ser e 
de como é usada. 

ABSTRACT 

This research aims to analyze kinds of 
“happiness” present in our society, comparing of 
Martha Medeiros books “Felicidade Crônica” 
and “Feliz Por Nada”; The book “Felicidade 
Clandestina” by Clarice Lispector. Another aim 
is to demonstrat how each human being searches 

for happiness, not only once, but with all senses 
and diversity, with one single goal: the most 
desirable “being happy” as an imposition by 
society and how it is proposed to each human 
being as well how it is being used. 

1 INTRODUÇÃO 

Felicidade é ser feliz, ser feliz é felicidade. Ao lermos de primeira, não entendemos o porquê 
da felicidade, e o porquê do feliz. Feliz é ser livre para uns; felicidade é ser preso em um abraço, ou, 
em um singelo refúgio. É  essa sensação que Martha Medeiros procura em "Felicidade Crônica", obra 
na qual ela fala peculiarmente de sentimentos através de crônicas: 

“Essa tal felicidade, mais procurada que bandido de história em quadrinhos e filho 
desaparecido, não mora em um único endereço. Ela tem uma escova de dente em cada lugar. ” 
(MEDEIROS, 2014, p.15) 

PALAVRAS-CHAVE: Contos, crônicas, sentimentos, sociedade 

KEYWORDS:  Chronicles, feelings, society, tales 
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Neste artigo, será abordada também a obra de Martha Medeiros “Feliz Por Nada”, em que ela 
retrata convivências com pessoas e consigo mesma, por meio de contos, especificamente cartas com 
datas. Em um conto, ela fala que as pessoas só dizem que foram a algum lugar, se fotografarem o 
momento. Deixando de lado o “viver” do momento e se importando em tirar fotos: 

“Minhas duas últimas viagens ao exterior foram feitas sem máquina fotográfica ou celular na 
bagagem”. Fui e voltei sem uma única foto, o que para muitos talvez signifique “ela não foi”. Mas 
fui. “A vida também acontece sem provas documentais. ” (LISPECTOR, 2011, p. 24) 

Entretanto, percebemos que a felicidade também pode ser clandestina. Clarice Lispector, nas 
diversas fases de sua vida, retrata em seus contos como é bom viver uma felicidade clandestina; 
apaixonar-se por uma galinha é de fato bizarro, contudo, ao lermos, vemos que tanto o conto no qual 
esse fenômeno é descrito como em outros contos da escritora, podemos obter ensinamentos sobre 
como a felicidade pode acontecer de multiformas. 

Através desses trechos iniciais, retirados das obras de Lispector e Medeiros, já podemos inferir 
o quanto a literatura, quando aborda os sentimentos, organiza as formas caóticas presentes no interior
do homem, pois, como confirma Antônio Candido (2004), o texto literário atua em grande parte no
inconsciente e no subconsciente. Podemos dizer, inclusive, que a literatura tem grande valor na busca
do equilíbrio humano, já que “assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho
durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura” (CANDIDO, 2004, p.176),

Trilhando por esse caminho, feliz, segundo Lispector escreve, é quem sabe viver 
clandestinamente, e sem medo de achar bizarro o seu amor. Nessa perspectiva, Martha e Clarice são 
autoras de inigualável semelhança; porém, há que se perceber que enquanto uma é forte em suas 
palavras, fazendo com que estas soem como aprendizagem; a outra é meiga e retrata um mundo 
capitalista de poucos que sabem amar. 

Podemos dizer, portanto, que os sentimentos abordados nesse artigo de cunho científico serão 
alegria, amor e amizade, ou seja, substantivos abstratos que  servem  como  canais  para  nos  conduzir  
à felicidade. 

Ao tratarmos dessa temática, torna-se fundamental nos reportarmos a Sócrates (469 a.C./399 
a.C.), quando afirma que a felicidade é algo que seria o bem da alma, através da conduta justa e
virtuosa. Ou seja, para que uma pessoa seja feliz, segundo o filósofo, ela não precisa estar inteiramente
satisfeita com desejos e necessidades do corpo, mas com a alma. Essa forma de felicidade está
claramente representada nos textos que escolhemos para trabalhar nesse artigo e com esse intuito,
iniciaremos nossa análise.

2 METODOLOGIA 

Este trabalho, de cunho científico, foi realizado a partir da leitura de três obras literárias. A 
saber: de Martha Medeiros, “Felicidade Crônica” e “Feliz Por Nada” e de Clarice Lispector, 
“Felicidade Clandestina”. Após empreender a leitura das obras, nossos olhares se debruçaram a 
procurar os tipos de felicidades vividas de diferentes maneiras, em diferentes tempos e espaços, 
dentro dessas obras. Para entendermos melhor sob quais perspectivas essa temática foi abordada pelas 
escritoras, empreendeu- se uma pesquisa acerca do contexto histórico e pensamentos de alguns 
autores nos quais nos fundamentamos para escrever este artigo. A partir dos estudos iniciais, pudemos 
concluir que, de acordo com a abordagem das obras por nós pesquisadas, a felicidade é algo simples 
e que a literatura é um canal que o ser humano utiliza para expressar seus sentimentos e desabafar 
acerca dos sentimentos que preenchem seu interior, aqui, no caso, a felicidade.  
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3 OS TIPOS DE FELICIDADES APRESENTADOS NAS OBRAS 

3.1. FELICIDADE COM AMOR 

Amor. Simplesmente amor. Ou nem tão simplesmente. O amor existe e é para todos, porém, 
poucos sabem amar. Mas, existe uma escola onde se aprenda a amar? É evidente que sim, não se 
encontra uma melhor do que a vida. Nela, aprendemos o real significado, a verdadeira importância 
desse sentimento. Desprezando a forma, o alguém e a intensidade. Afinal, não há intensidade correta 
para amar. Tudo, no âmbito do amor, é incorreto ou bizarro, como Clarice apresenta em seu livro 
“Felicidade Clandestina”, no conto “Uma história de tanto amor”. 

Na história, uma menina se apaixona por uma de suas duas galinhas. Em decorrência disso, 
ela não consegue conceber a ideia de  comê-las, justamente pelo fato do intenso sentimento existente: 

“A menina era uma criatura de grande capacidade de amar: uma galinha não corresponde ao 
amor que se lhe dá e, no entanto, a menina continuava a amá-la sem esperar reciprocidade. Quando 
soube o que acontecera com Petronilha passou a odiar todo o mundo da casa, menos sua mãe que não 
gostava         de comer galinha e os empregados que comeram carne de vaca ou de boi. O seu pai, 
então, ela mal conseguiu olhar: era ele quem mais gostava de comer galinha. Sua mãe percebeu tudo 
e explicou-lhe: “Quando a gente come bichos, os bichos ficam mais parecidos com a gente, estando 
assim dentro de nós. Daqui de casa só nós duas é que não temos Petronilha dentro de nós é uma pena. 
” (LISPECTOR, 1998, p.142). 

Após um tempo, a menina ganhou outra galinha, Eponina, e então aprendeu o real significado 
desse sentimento, ignorando uma parte do romantismo para ser realista: 

“O amor por Eponina: dessa vez era um amor mais realista e não romântico; era o amor de 
quem já sofreu por amor. E quando chegou a vez de Eponina ser comida, a menina não apenas soube 
como achou que era o destino fatal de quem nascia galinha. ” (LISPECTOR, 1998, p.142). 

Com a lição da sua mãe, aprendera que mesmo depois de comer a galinha, continuaria 
amando-a. Fazendo assim, deu a entender ao leitor que o amor atravessa barreiras, ele suporta tudo, 
enfrenta as maiores dificuldades. E a menina compreendeu que todos um dia irão morrer e que certas 
coisas na vida são inevitáveis:  

“Mas a menina não esquecera o que sua mãe dissera a respeito de comer bichos amados: 
comeu Eponina mais do que todo o resto da família, comeu sem fome, mas com um prazer quase 
físico porque sabia agora que assim Eponina se incorporaria nela e se tornaria mais sua do que em 
vida. ” (LISPECTOR,   1998, p.143). 

A partir da análise desses trechos de “Felicidade Clandestina”, podemos nos compadecer ou 
até participar da dor da garotinha que sofria de um amor sincero pela galinha e temia por sua morte e 
percebemos que o contato humano com o mundo da fantasia é garantido pelos nossos próprios 
mecanismos psicológicos através dos sonhos e devaneios, atestando sua importância para o equilíbrio 
psicológico do ser humano. Nesse sentido, fica evidente o quanto necessitamos do acesso à literatura 
para entendermos nossos sentimentos. Nesse artigo, falando especificamente sobre a felicidade e 
como ela é vista em determinadas obras literárias, podemos relacionar estas palavras às de Candido 
(2004) quando defende a ideia da relação da literatura com os direitos humanos, pois a leitura do texto 
literário corresponderia para ele, a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de 
mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos 
organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar nossa 
humanidade (CANDIDO, 2004, p.186). 

Além disso, a literatura nos possibilita não apenas uma visão mais ampla, mas visões múltiplas 
do mundo, o que é muito importante para a formação crítica humana, conforme veremos a seguir em 
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duas obras de Marta Medeiros, ou seja, seremos apresentados a outras maneiras que a literatura nos 
apresenta esse sentimento justamente porque “quanto mais facetada se educar a receptividade, quanto 
mais móvel for, quanto mais superfície oferecer aos fenômenos, tanto mais mundo o homem percebe” 
(SCHILLER, 1991, p.81-82). E essa é uma das funções da literatura: nos apresentar possibilidades 
diversas de enxergar o mundo e nossos sentimentos. 

3.2. FELICIDADE MATERNAL 
Diferente de Clarice, Martha em uma de suas crônicas exibida na obra “Felicidade Crônica”, 

retrata outra forma de amor, nem um pouco estranho, o grandioso amor materno. Existem mães de 
todo tipo; loiras, morenas, altas, baixas, médias, cafonas, vaidosas, estudiosas, esforçadas. Mas, 
independentemente das peculiaridades, são mães, e o dever de respeitar e amar vai além dos defeitos. 
Há quem diga que  é “um  anjo da guarda”. Sendo assim, para ela, a felicidade pode ser encontrada 
em um abraço maternal ou até mesmo em um cuidado extremo e isso fica explícito, por exemplo, no 
trecho que segue: 

“Mãe é de outro mundo. É emocionalmente incorreta: exclusivista, parcial, metida, brigona, 
insistente, dramática, chega a ser até corruptível se oferecer em troca alguma atenção. Sofre no lugar 
da gente, se preocupa com detalhes e tenta adivinhar todas as nossas vontades, enquanto o mundo 
propriamente dito exige eficiência máxima, seleciona os mais bem-dotados e cobra caro pelo seu 
tempo. Mãe é de graca. ” (MEDEIROS, 2014, p.169). 

Outra questão delicada em relação ao amor materno e que é tocada na obra de Medeiros é 
sobre quão ingratos são os filhos, principalmente os adolescentes. O texto fala que eles não 
compreendem o tamanho do amor materno, um amor que, obviamente, só as mães podem decifrar. 
Mas por que não ser/estar feliz o suficiente com aquela que te deu à luz, te protegeu e sempre 
protegerá das armadilhas da vida? Não é o suficiente? Pois bem, elas possuem o melhor colo do 
mundo, o mais confortável abraço e mesmo que não enxergamos, elas têm os melhores conselhos. A 
mãe é o centro do universo do filho, tudo gira em torno de suas respostas.   É indispensável salientar 
que sem elas, será difícil experimentar uma felicidade completa. Além disso,  apesar  de existirem 
muitas, nenhuma será como a sua e elas  sempre  amarão  os filhos sem interesses escusos e ficarão 
felizes apenas com a sua felicidade. Esta é uma característica virtuosa das mães e, conforme disse 
(Séneca, 2008:59), “a verdadeira felicidade está na virtude”. Leiamos um trecho de “Felicidade 
Crônica” que corrobora com as afirmações acima: 

“Mãe pode fazer papel de padre, de psiquiatra, de irmã, de filha, mas se sai bem mesmo é no 
papel de mãe, atenta e presente, mesmo quando longe. Trabalhem, caríssimas mães, festeiem, viajem, 
namorem, estudem, caminhem, divirtam-se. Maternidade não é tudo. Mas continuem ligando para 
saber se a gente chegou bem e m  casa. ” (MEDEIROS, 2014, p.167). 

3.3. FELICIDADE RENOVADA 
Martha aborda essa renovação em duas crônicas e em cada uma delas ela mostra que é possível 

cada ser permitir a vinda de novas e melhores formas de estar de bem consigo, deixando para trás 
seus medos. Em suas obras, ela deixa transparecer que a euforia que acontece em cada um de nós 
desvenda os mistérios que nos impedem de tentar vivenciar um motivo inédito. Em geral, isso ocorre 
pelo medo do alvo não ser certeiro; do público não aceitar sua maneira de atuar na nova vida; e até 
mesmo por causa do risco da própria pessoa não tolerar a recente transformação. Nesse caso, a autora 
sugere que nos permitamos mudar e se porventura, o resultado for negativo, busquemos um novo 
caminho para trilhar. Este conselho fica claro adiante: 

“Fazer diferente, impressionar. Nada de ser lírico, nada de ser cru, transgrida, provoque a crit ́
ica, provoque o público, não caia no gosto popular, não seja excêntrico, não seja petulante, não seja 

XIII CONGIC | III SECITEX 947



o mesmo, não tenha estilo, não finja ser o que não é, não seja excessivamente confessional. ”
(MEDEIROS, 2014, p.41).

Através das palavras dessa obra literária, podemos confirmar o que nos ensina Cândido 
quando constata que a obra literária: significa um tipo de elaboração das sugestões da personalidade 
e do mundo que possui autonomia de significado; mas que esta autonomia não a desliga das suas 
fontes de inspiração no real nem anula a sua capacidade de atuar sobre ele. (CANDIDO, 1972, p.806). 

3.4. SER FELIZ EM COISAS SIMPLES 
“Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o 

ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei 
ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-
o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a 
felicidade. ” (LISPECTOR, 1998, p.12). 

O conto do livro “Felicidade Clandestina”, que dá o titulo ao mesmo, representa como este 
sentimento pode ser furtivo em alguns momentos. Como mostra na história, a menina descobre que 
ela tornara sua felicidade clandestina, pois n ã o queria se desfazer do livro que lhe foi emprestado 
sem prazo de entrega, fazendo com que nem ela mesma tenha  a  convicção  de  que aquele  sentimento 
pode  acabar. Sendo assim, ela finge que o esquece, para cada vez que o ler, possa redescobrir seu 
amor por ele. Mas, afinal, a idade da garota tem a ver com o sentimento? 

A idade estaria relacionada com a felicidade que ela sente em ter o livro nas suas mãos? É 
uma questão delicada para se responder. O que de fato é importante perceber, é que a imagem da 
felicidade no texto literário é assim, partindo do raciocínio de Lakoff, uma grande metáfora do tempo 
e do espaco em que se vive e ainda podemos acrescentar que nesse tempo e espaço metafóricos c a d 
a personagem faz brotar, à sua maneira, formas distintas de contentamento, seja nas coisas mais 
simples ou nas mais complicadas. No caso da garota, ela se contenta apenas com um livro que para 
muitos não é de suma importância, mas, para ela, teve grande valor, conforme comprovaremos através 
do fragmento abaixo: 

“A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como 
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes 
sentava- me na rede, balançando-me  com  o  livro  aberto  no  colo,  sem  tocá-lo, em  êxtase  
puríssimo.  Não  era   mais   uma menina  com  um livro: era uma mulher com o seu amante. ” 
(LISPECTOR, 1998, p.12). 

Do mesmo modo, Martha expõe em “Felicidade Crônica” essa simplicidade: 

“Nas últimas semanas, meus dias foram salvos por detalhes. Uma segunda-feira valeu por um 
programa de rádio que fez um tributo aos Beatles que me transportou para minha adolescência e me 
fez querer dividir aquele momento com pessoas que são importantes para mim. Na terça,  meu dia 
não foi em  vão porque uma pessoa que amo recebeu um diagnóstico positivo de uma doença que 
poderia ser mais séria. Na quarta, o dia foi ganho porque o aluno de uma escola me pediu para tirar  
uma foto com    ele.  Na quinta, uma amiga que  eu  não  via  há  meses ligou me  convidando para 
almoçar.  Na   sexta, o dia  não  partiu  inutilmente   só   por   causa   de   um   cachorro-q uente.  E   
assim   correm os  dias, presenteando a gente  com  uma  música, um crepúsculo, um i n s t a n t e  
especial  que   acaba compensando 24 horas banais. ” (MEDEIROS, 2014, p.23 e 24). 

De fato, para grande parte das pessoas, há prevalência de que só é encontrado o prazer de estar 
feliz com grandes realizações, deixando escapar a simplicidade existente nas coisas do dia-a-dia, 
fazendo assim com que sua vida perca a graça, privando a entrada de bons sentimentos presentes em 
pequenos gestos. O conto nos permite inferir que, feliz é aquele que dá boas vindas a todas as formas 
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de contentamento, tornando sua vida mais  interessante  por  deixar  a  simplicidade  ser  a  raiz da 
grande  árvore,  chamada: felicidade. 

3.5. (FÉ)LICIDADE 
Segundo os trechos que analisaremos a seguir, fascinantes são as formas através das quais 

Deus faz com que percebamos sua presença: quando estamos tristes e afogados em nossas próprias 
lágrimas; quando perdemos alguém querido; adorando-o ou fazendo o bem para o próximo. Enfim, 
são milhares de maneiras, que revelam o quanto Ele nos torna felizes e que apenas Ele, somente Ele, 
tem o segredo de conhecê-las tão bem. Nessa perspectiva, infelizes são os que impossibilitam a 
invasão do amor de Deus para dentro de si. Estar em paz consigo é quando Ele mostra o quanto somos 
capazes de sermos os proprietários da felicidade, que adquirimos quando o conhecemos e recebemos 
a sua sublime visita. Em uma crônica do livro “Felicidade Crônica”, a autora propõe essa felicidade: 

“Fiquei com essa frase retumbando na minha cabeça. De fato, Deus não está em promoção, 
se exibindo por aí. Ele escolhe, dentro do mais rigoroso critério, os momentos de aparecer pra gente. 
Não sendo visível aos olhos, ele dá preferência à sensibilidade como via de acesso a nós. Eu não sou 
uma católica  praticante e ritualística – não  vou  à  missa.  Mas  valorizo  essas  aparições  como  se   
fosse  a chegada de uma visita ilustre, que me dá sossego à alma. Quando Deus aparece pra você? Pra 
mim, ele aparece sempre através da música, e nem precisa ser um Nelson Freire. Pode ser uma música 
popular, pode ser algo que toque no rádio, mas que me chega no momento exato em que preciso estar 
reconciliada  comigo  mesma.  De forma  inesperada,  a  música  me  transcende.  Deus  me  aparece 
nos livros, em parágrafos que não acredito que possam ter  sido  escritos por  um  ser  mundano: 
foram escritos por  um ser mais que humano.” (MEDEIROS, 2011, p.6). 

Já através de um conto, Clarice mostra essa  felicidade de  uma  maneira diferente. Nele, a 
protagonista está em  paz  e  sentindo  um  imenso  amor  por  Deus,  tão  grande  que  ela compara 
com o materno: 

“Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, 
sem pensar em nada. Ainda não percebera que (...) estava  era  de  uma atenção sem esforço, estava 
sendo uma  coisa muito rara: livre. (...) Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro 
carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a Terra, o mundo.” (LISPECTOR, 1998, p.41). 

Contudo, após quase pisar em um rato morto, essa admiração por Ele, por alguns instantes se 
vai, ela desconta sua frustação no Deus em que ela havia elaborado, uma criação daquilo que ela não 
aceitava em si, tendo-o como um refúgio para suas limitações, se apavorando com sua própria 
rejeição, assim se protegendo e culpando alguém pela bagunça feita em sua vida: 

“Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei um dado marcado, e o 
jogo de minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe.” (LISPECTOR, 
1998, p.45). 

Conclui-se que, a maravilha que sentira era falsa, pois criara um mundo inexistente apenas 
para satisfazer suas vontades, reconhecendo assim, que descontara em Deus algo que não era correto 
ser julgado. 

3.6. FELICIDADE CAPITALISTA 
Esta tão comentada forma de contentamento, Martha aborda de uma maneira bem direta em 

sua crônica. Em contrapartida, este tema não é abordado na obra “Felicidade Clandestina“ de Clarice. 
Sobre ele, Martha escreve que: 

“O texto da contracapa diz que uma pessoa gentil terá mais oportunidades de se tornar feliz, 
rica, bem-sucedida e  realizada,  e que o livro fornecerá soluções imediatas e de longo prazo para os 
interessados em se tornarem seres humanos melhores. Foi tudo que li até agora, a contracapa,  e não 
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vou adiante. Primeiro, porque tenho uma pilha de outros livros me aguardando, e em segundo lugar, 
porque já sou gentil. Nem sabia que sendo gentil eu poderia ficar rica, feliz, bem sucedida e essa coisa 
toda. Sou gentil simplesmente porque acho mais fácil do que ser grosseira. Despende menos energia. 
E também porque não vejo graça em magoar as pessoas. Até aí, estou no padrão. O que ninguém nos 
ensina é que gentileza demais pode, por incrível que pareça, também ser um defeito, e dos graves.” 
(MEDEIROS, 2011, p.8). 

Há quem diga que  dinheiro  traz  felicidade.  Talvez traga  mesmo,  mas  é insuficiente para 
se ter uma boa  vida. Do que adianta possuir uma boa condição financeira, se faltam bons amigos, 
amor-próprio, Deus, um amor e as demais coisas que são essenciais? Geralmente, dá-se preferência 
aos bens materiais ignorando muitas vezes as coisas verdadeiramente importantes do dia -a dia. 
Algumas pessoas chegam a menosprezar os que menos o possuem, deixando de acreditar que o 
importante são os sentimentos, como a felicidade, e não bens materiais. Esta felicidade, tão 
comentada, de leste a oeste, norte a sul, é para todos, basta cada um acreditar que pode conquistá-la. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É difícil conceituar a felicidade, mesmo aquela apresentada nas obras literárias aqui 
analisadas. Através dos anos, dos filósofos, da cultura e da sociedade estudada, foi ficando 
complicado refutar a necessidade de tutela fundamental da busca à felicidade, considerando-se a 
subjetividade da questão. Entretanto, temos na literatura um dos objetos de 
conhecimento fundamentais no processo do alcance desse fim, que não deixa de passar pela 
construção contínua da  formação humana. 

Nesse sentido, entendemos que contribuímos, através da análise de como a felicidade é vista 
nessas três obras, para a discussão dessa temática que inquieta a tantos leitores, tanto por seu teor tão 
subjetivo quanto por garantir-lhe o direito de fazer seus próprios juízos sobre os fatos, permitindo a 
criação de suplementos de leitura, na acepção de Iser (1999) e abrindo assim, novos horizontes 
literários. 

Por fim, temos consciência que nossos estudos ainda não estão incluídos, pois é iminente a 
necessidade de aprofundar o conhecimento dos fatores relacionados à felicidade os quais são 
abordados pela literatura. Contudo, acreditamos que esse estudo inicial tenha funcionado como um 
norte de caráter introdutório à nossa produção científica. 

5     REFERÊNCIAS 
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d’Á gua’ 

XIII CONGIC | III SECITEX 950
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LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES.

RESUMO 

O presente trabalho busca analisar a 

correlação existente entre a matemática e a 

música. A metodologia usada para a 

construção do mesmo foi realizada através de 

pesquisas bibliográficas e conhecimentos 

empíricos acerca da temática. Dessa forma, 

este artigo tem o objetivo de mostrar como a  

matemática é importante à música e como 

esta pode ser utilizada como ferramenta 

pedagógica. O trabalho tem como conclusão a 

contextualização e reflexão acerca da 

aproximação entre as duas ciências 

supracitadas

PALAVRAS-CHAVE:  Educação. Interdisciplinaridade. Música. Matemática. 

ABSTRACT 

This present work aims to analyze and discuss the 

relation among Math and Music. The 

methodology used to do this research was through 

bibliographical research and empirical knowledge 

about the subject. Thereby, Thus, this article aims 

to show how mathematics is important in music 

and how it can be used as a pedagogy. The work 

has as conclusion the contextualization and 

reflection on the approximation between two 

sciences mentioned above.

KEYWORDS:  Education. Interdisciplinarity. Music. Math. 
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1. INTRODUÇÃO

Antes de possuir conhecimento profundo em relação a música pode ser difícil estabelecer 

aproximação entre tal ciência e a matemática. Contudo, quando as pessoas são introduzidas no 

universo musical esta afinidade se mostra tão clara como poderia ser desde o primeiro contato com 

as duas. A primeira experiência registrada foi realizada por Pitágoras no século VI a.C., e foi por 

meio de tal feito que a música começou a ser estudada de forma a estabelecer relações matemáticas. 

Essa experiência foi realizada com um objeto que atualmente é conhecido como “Monocórdio de 

Pitágoras”, o qual possui uma única corda que é manuseado para produzir diferentes sons. Antes de 

compreender a relação entre a matemática e a música, é necessário entender alguns conceitos da 

Física, os quais serão utilizados para realizar a conexão entre as duas ciências. Os principais 

conceitos que serão utilizados neste artigo serão as propriedades do som e suas características. 

Depois de relacionar matemática, música e física, é fácil entender como a música é “criada”, 

entender os conjuntos sonoros, quais são os componentes de uma peça musical, e todos esses 

detalhes de fundamental importância para a construção musical. Sendo assim, além de mostrar 

como a matemática se faz presente na formação da música, também será tratado de que maneira a 

música pode ser utilizada como objeto de ensino da matemática nas escolas, especialmente para 

alunos que estão iniciando estudo de frações e operações matemáticas com a mesma.  A 

metodologia para a realização deste foi protagonizada por meio de pesquisas bibliográficas, quando 

o grupo – por possuir envolvimento no meio musical – notou a forte relação entre as duas ciências.

Além disso, a partir do olhar interdisciplinar, surgiu a reflexão de como seria interessante para a

comunidade discente o trabalho das disciplinas em parcerias a partir dos planejamentos pedagógicos

dos docentes. Dessa forma, partindo da busca pelos questionamentos iniciais, foram utilizados

conhecimentos empíricos e realizadas pesquisas acerca de ambas as ciências e a ligação existente

entre tais. O objetivo deste artigo é mostrar que a matemática é um objeto fundamental para a

música e apresentar, de maneira clara, como a matemática colaborou para produção de escalas e

compreensão dos sons mesmo em períodos antigos. E ainda, esclarecer detalhes sobre os sons e sua

funcionalidade.

2. MATEMÁTICA, FÍSICA E MÚSICA: UM CONTEXTO INTERDISCIPLINAR

2.1 A FÍSICA NA MÚSICA 

Um dos conceitos que é utilizado para a definição da música em condições mais técnicas 

seria de que esta é a arte da combinação de sons simultâneos e ausência deles, em equilíbrio e 

proporcionalidade dentro de um determinado espaço de tempo, dessa forma, é necessário que dentro 

de uma peça musical tenha a presença de três elementos: a melodia, que pode ser definida como um 

segmento de notas produzindo frases musicais, o ritmo, que é entendido como a duração dos sons e 

das pausas e a harmonia, que é definida como a combinação de sons simultâneos. Dessa forma, é de 

extrema importância que se tenha o conhecimento sobre o que é som. Para isso, é necessário a 

utilização de alguns conceitos da Ondulatória e da Acústica. O matemático, filósofo e músico 

teórico Mari Marssene, por realizar experimentos ligando a matemática e a música, muitas vezes é 

considerado o pai da acústica pois este já relacionava o comprimento da corda e a tensão com a sua 

frequência.  

De acordo com a Física, o som trata-se de uma onda, pois este é uma perturbação que é 

propagada no meio o qual foi gerado, de natureza mecânica, visto que necessita de um meio 

material para se propagar e é classificada como tridimensional, tendo em vista que se propaga em 

todas as direções. A frequência, por sua vez, é definida como o número de oscilações de uma onda 

num determinado período de tempo, desse modo, cada frequência específica gera uma nota musical 

diferente. Dessa forma, quanto maior a frequência, mais aguda a nota. Além disso, ainda pode citar 
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o Timbre como exemplo de relação entre a física e a música, pois o Timbre é o que permite

diferenciar sons de mesma frequência e identificar os seus emissores.

2.2 O MONOCÓRDIO E A EXPERIÊNCIA DE PITÁGORAS 

Relatos contam que o Filósofo e também matemático Pitágoras, ao passar por uma oficina, 

ouviu diferentes sons que o deixou curioso para entender a relação entre a música e os objetos que a 

reproduziam, ao que se parece, Pitágoras tinha interesse na harmonia musical, pois escalas musicais 

podem ser entendidas como uma sequência de sons que, de alguma forma, estão relacionadas entre 

si (PEREIRA, 2013) e, dessa forma, Pitágoras foi um dos primeiros filósofos da Grécia Antiga a 

classificar as escalas musicais, utilizando a matemática como objeto de estudo para obter essa 

relação.    

O primeiro experimento registrado da história foi realizado por Pitágoras no século VI a.C., 

e relacionava as duas ciências já supracitadas. Pitágoras buscava relações entre o comprimento da 

corda com números inteiros através de frações, indicando assim, intervalos sonoros. Ele utilizou um 

instrumento conhecido hoje como “Monocórdio de Pitágoras” (mono = um; córdio = corda), que 

consistia em uma caixa de madeira e uma corda, como é mostrado na figura a seguir.  

Figura 1- Monocórdio de Pitágoras.

      FONTE: LEILA (2011) 1. 

O pilar da filosofia pitagórica parte do princípio metafísico o qual tudo é número ou pode 

ser representado por números. Consequentemente, Pitágoras, através da experiência do monocórdio, 

foi capaz de estabelecer uma relação matemática com a música.  

Através de tal experiência, o filósofo percebeu que o som emitido pela corda solta tinha 

menor frequência que o som emitido pela corda fracionada ao meio, pois esta soava mais aguda - de 

maior frequência e vibração mais rápida. Musicalmente falando, a fracionada estava uma oitava 

acima da não fracionada, embora, na época, Pitágoras não estivesse fazendo relações com as 

frequências emitidas pela corda, pois o monocórdio não lhe possibilitava extrair esse conhecimento, 

hoje sabe-se que no momento o qual a corda estava fracionada ao meio esta soava duas vezes a 

frequência da não fracionada  

A partir deste método, Pitágoras seguiu dividindo a corda de forma lógica, buscando sons 

agradáveis e criando uma relação matemática, por meio de frações, para as notas musicais 

encontradas, estas foram a tônica, o quarto e o quinto grau e a oitava2 e assim surgiram as primeiras 

notas da escala musical, que depois, foram surgindo outras notas seguindo o mesmo raciocínio do 

filósofo e, dessa forma, foi construída a Escala Diatônica. De acordo com (ABDOUNUR, 2003) os 

1  Disponível em: http://musica-matematica.blogspot.com.br/2011/01/o-experimento-do-monocordio-e-musica-na.html 
2 A tônica pode ser definida, de acordo com o experimento de Pitágoras, como sendo a nota no momento o qual a corda 

não está fracionada. O quarto e o quinto grau, são definidos, respectivamente, como a quarta e a quinta nota após a 

tônica, do mesmo modo que a oitava é definida como sendo, também, a oitava nota após a tônica.  
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estudos de Pitágoras em relação aos intervalos e a formação das escalas revela o modo o qual a 

composição musical tornou-se dependente de um sistema. 

Ilustração 1- Razão matemática para as notas da escala Diatônica 

DÓ RÉ MI FÁ SÓL LÁ SI DÓ1 

1 8/9 64/81 ¾ 2/3 16/27 128/243 1/2 

FONTE: a autora (2017). 

Na ilustração acima é apresentado a razão a partir da nota “Dó” (exemplificando como se 

deu a organização dos sons, entretanto, vale ressaltar que na experiência de Pitágoras, a corda no 

momento em que não estava fracionada não era necessariamente era a nota Dó, entretanto para 

melhor compreensão, seguiremos a linha de raciocínio de que naquele momento a corda soava com 

uma frequência de aproximadamente 262 Hz, ou seja, a nota Dó)  este ponto referencial foi 

escolhido pois, nesse momento, a corda não está fracionada, após  isso, o cavalete é utilizado para 

fracionar a corda a qual resultou na nota “Ré”, como é conhecida atualmente, e tem como fração 

correspondente 8/9. Essa mesma ação foi repetida outras vezes e obteve-se como resultados as notas 

“Mi”, “Fá”, “Sol”, “Lá”, “Si”, como são conhecidas nos dias atuais e foram relacionadas, 

respectivamente, com as seguintes frações: 64/81, 3/4, 2/3, 16/27 e 128/243. Tais notas pertenciam 

ao intervalo Dó-Dó1, ou seja, estavam no intervalo de uma oitava, musicalmente falando. A fração 

correspondente ao Dó1 é 1/2, dessa forma, associando ao experimento de Pitágoras, é notório que, 

nesse momento, a corda está sendo fracionada ao meio e utilizando conhecimentos do comprimento 

de cordas, nota-se, que o Dó1 tem frequência duas vezes maior que o Dó. Para Marssene “O 

monocórdio foi suporte fundamental à compreensão não somente dos instrumentos de corda, mas 

de toda ciência musical [...].”. (ABNOUDUR, 2003, p. 58). 

2.3 FRAÇÕES NA DIVISÃO RÍTMICA 

Além da utilização da matemática na construção das escalas, é necessário, também, utilizá-la 

para contagem do ritmo e subdivisão do tempo musical, bem como fazer uso de conhecimentos 

matemáticos para realizar a leitura e construção de partituras, lendo o valor que corresponde a 

duração das figuras musicais e preencher corretamente um compasso em uma partitura musical. A 

seguir apresentamos as figuras de notações rítmicas e suas respectivas durações em compasso 

quaternário. 
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Ilustração 2- Valores das figuras de notações rítmicas em um compasso quaternário. 

FONTE: DOMINGOS (2015) 3. 

3. A RELAÇÃO MATEMÁTICA E MÚSICA NO ÂMBITO ESCOLAR

Após entender a importância da matemática na construção musical e que existe uma relação 

intrínseca entre essas duas ciências, é possível notar que a música também pode ser usada como 

uma ferramenta pedagógica no universo matemático tendo em vista que de acordo com Saviani 

(1994) são necessários outros métodos de ensino para que desenvolva ao máximo as 

potencialidades dos indivíduos conduzindo-os ao desabrochar pleno das suas faculdades espirituais 

- intelectuais.

Quando essa relação é levada ao âmbito escolar, pode-se observar que, usando o 

conhecimento de que as pessoas têm diferentes formas de aprendizado e a Teoria das Inteligências 

Múltiplas (Gardner,1994)4, na qual foi comprovado que existem oito tipos distintos de inteligência - 

esta teoria ia em discordância do que se acreditava na época, pois havia o pensamento de que as 

únicas seriam raciocínio lógico-matemático e o potencial linguístico - a música seria uma 

ferramenta inovadora e alternativa de repassar conhecimentos acadêmicos, tentando alcançar o 

maior número de alunos.  

Sendo assim, a escola não tem como função suprir uma desvantagem genética em relação as 

inteligências que o indivíduo possuí, mas que esta possa dar condições adequadas e estimulantes de 

aprendizado. Como nos dias atuais o ensino de música é comum nas escolas de ensino básico, o 

docente de tal matéria poderá junto com o de matemática criar momentos os quais essas disciplinas 

interajam, dessa forma, uma pessoa que possui conhecimento musical, pode utilizar este para 

avançar nos assuntos relacionados à matemática, do mesmo modo que o contrário também tem 

veracidade. Um dos momentos que seria interessante essa interação interdisciplinar seria nos 

estudos das frações, pois, como já foi mencionado anteriormente, desde as primeiras experiências 

para o estudo da música, o uso de frações já era utilizado. A experiência de Pitágoras, pode ser 

usada tanto para lecionar um conteúdo matemático quanto um musical. Para o primeiro caso, usar 

esse exemplo seria útil para demonstrar como a matemática está presente no nosso cotidiano e fugir 

um pouco dos exemplos tradicionais, despertando, de tal forma, o interesse dos alunos, tendo em 

vista que essa experiência poderia ser feita de forma prática em sala de aula. Para o segundo caso, 

utilizar as frações, seria uma das formas de apresentar aos alunos a lógica que existe para a 

3 Disponível em: http://www.guitarcoast.com/2015/08/figuras-ritmicas-parte-2.html 

4 Na teoria das Inteligências Múltiplas foi comprovado que cada indivíduo possui oito tipos distintos de inteligências, 

sendo estas: A Inteligência Espacial, a Inteligência Intrapessoal, a Inteligência Linguística, a Inteligência Corporal-

cinestésica, a Inteligência Interpessoal, a Inteligência Existencial, a Inteligência Lógico Matemático, a Inteligência 

Musical e a Inteligência Naturalista. (STREHL,2017). 
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construção das escalas, aprofundando, assim, o conhecimento teórico dos alunos em relação à 

música.  

O fenômeno musical e a linguagem matemática são universais, dessa forma, esse método de 

interligar esses dois conhecimentos é viável em qualquer região, colaborando com qualquer 

professor a melhorar suas aulas, para o aprendizado mais eficiente dos alunos.  

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, no decorrer deste artigo é notório a forte ligação entre essas duas ciências e como 

uma pode contribuir para com a outra. Sendo a matemática para a formação, estudo e organização 

da música, ou com universo musical como ferramenta de ensino. Desse modo, quando essa relação 

é levada ao ambiente escolar, pode-se mostrar uma utilidade para o desenvolvimento da educação 

através dessa ligação, alcançando, desta forma, uma quantidade mais significativa de alunos, 

diferente do que acontece na grande maioria das vezes, pois os conteúdos ministrados em sala, 

seguem um padrão que não estão ligados a teoria das inteligências múltiplas ou relacionando as 

diferentes formas de aprendizado do indivíduo, excluindo, de certa maneira, um determinado grupo 

de discentes que não se encaixam no padrão atual de ensino.  

Segundo o filósofo e matemático Pitágoras, tudo está organizado segundo os números e as 

fórmulas, e através dessa citação pode-se analisar e comprovar que para tudo existe uma relação 

matemática, e com música isso não seria diferente. Através do desenvolvimento deste artigo, foi 

possível observar claramente a ponte feita entre essas duas áreas e a importância de cada uma no 

desenvolvimento da outra.  

Este trabalho apresenta como resultado a importância e a necessidade de consciência 

e, consequentemente, maior reflexão acerca da interdisciplinaridade no ambiente acadêmico 

entre a Matemática e a Música, bem como nas mais diversas áreas do conhecimento. Pode-se 

inferir que por consequência da aplicação de tal alternativa de ensino, o rendimento dos 

discentes seria mais proveitoso e traria diversidade pedagógica às salas de aula. Além de 

apresentar, este artigo visa trazer contribuições para que tal relação aconteça.    
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RESUMO 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa em 
andamento que tem como objetivo a 
identificação do perfil de leitor e suas 
experiências literárias anteriores ao ingresso no 
IFRN dos alunos ingressantes no Ensino Médio 
Integrado no Curso de Informática do 
IFRN/Campus Santa Cruz no ano letivo 2017. Os 
dados foram obtidos, através de questionário 
aplicado com questões abertas e fechadas, que 
nos forneceram, dentre outros referenciais, 
quantidade de livros lidos, informações das 
tipologias e gêneros textuais preferidos pelos 
referidos sujeitos, comparações entre as 
experiências de leituras anteriores ao IFRN em 
diferentes esferas escolares (estadual, municipal 
e particular) e perspectivas futuras de leituras 

pelos discentes. Como referências para 
compreensão de conceitos de leitura e a sua 
importância para o desenvolvimento da 
formação humana, temos Baldi (2010), Freire 
(1989) e Proença Filho (2017); para 
compreensão de estudos literários, temos Cusson 
(2006) e Meireles (2010); e para gêneros do 
discurso na escola, temos Brandão (2011). 
Esperamos ao final da pesquisa construir um 
documento com reflexões e discussões dos dados 
obtidos a ser divulgado na comunidade geral a 
fim de favorecer práticas pedagógicas 
significativas que proporcionem os benefícios do 
ato de ler e, consequentemente, desenvolva a 
formação humana integral dos jovens do Campus 
Santa Cruz. 

ABSTRACT 
The present work consists of an ongoing research 
that aims to identify the reader profile and his 
literary experiences prior to joining the IFRN of 
the students enrolled in the Integrated High 
School in the Computer Science Course of IFRN 
/ Campus Santa Cruz in the 2017 academic year. 
The data were obtained through a questionnaire 
applied with open and closed questions, which 
provided us, among other references, quantity of 
books read, information of typologies and textual 
genres preferred by said subjects, comparisons 
between the experiences of Readings before the 
IFRN in different school spheres (state, 
municipal and private) and future perspectives of 
readings by the students. As references for 
understanding    reading    concepts    and   their 

importance for the development of human 
education, we have Baldi (2010), Freire (1989) 
and Proença Filho (2017); For understanding 
literary studies, we have Cusson (2006) and 
Meireles (2010); And for genres of discourse in 
school, we have Brandão (2011). We hope at the 
end of the research to construct a document with 
reflections and discussions of the data obtained 
to be divulged in the general community in order 
to favor significant pedagogical practices that 
provide the benefits of the reading act and, 
consequently, to develop the integral human 
formation of the young people of the Santa 
Campus Cruz. 

PALAVRAS-CHAVE: Perfil de leitor, Experiência de leitura, Ensino Médio Integrado, Campus Santa 
Cruz. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho surgiu da necessidade de compreender o perfil de leitor e as experiências 

de leituras dos nossos alunos ingressantes no curso de informática no ano de 2017 no Campus Santa 

Cruz. Essa pesquisa faz parte de um estudo maior desenvolvido pelo grupo de pesquisadores 

responsável pelo projeto intitulado “A leitura literária e a formação humana integral: perspectivas e 

desafios de ensino”, com metas e objetivos a serem cumpridos em sete meses, de maio a dezembro 

de 2017, aprovado pelo Edital 04/2017 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). 

Diante do contexto revelado por fontes de avaliação educacional e instituições renomadas de 

estatísticas nacional, temos uma realidade de dificuldades de práticas de leitura literária pelos 

discentes. Em pesquisa realizada em 2015 pelo Ibope por encomenda do Instituto Pró-Livro, entidade 

mantida pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), Câmara Brasileira do Livro (CBL) e 

Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros) aponta que 44% da população 

brasileira nunca lê e 30% nunca compra livro. De acordo com dados do Pisa (Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos), apresentados em 2016, o país somou 407 pontos em leitura, três a menos 

do que a sua pontuação na última avaliação, ficando com a 59ª posição do ranking de leitura. 

A presente pesquisa busca conhecer quem são esses jovens no que se refere à leitura, reunindo 

dados relevantes que forneçam um levantamento que caracterize os gostos literários dos sujeitos desta 

pesquisa, a partir de resultados obtidos no questionário respondido pelos alunos, para que possamos 

propor discussões na prática pedagógica dos professores do campus e metodologias didáticas 

literárias mais significativas. Esperamos que as contribuições apresentadas favoreçam a compreensão 

de práticas de trabalhos com leitura de diversos gêneros em sala de aula e ajudem na formação 

humana integral dos envolvidos, como também fundamentem políticas públicas educacionais. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, cujos sujeitos são os alunos dos primeiros 

anos do curso de Informática do Campus Santa Cruz ingressantes no ano letivo 2017. A obtenção da 

coleta de dados ocorreu por meio de questionário aplicado com esses discentes. Dos 160 (cento e 

sessenta) alunos matriculados, 138 (cento e trinta e oito) responderam ao instrumento de coleta da 

pesquisa, o que vale à 86,25%, porcentagem significativa para o levantamento deste estudo. 

No primeiro momento da pesquisa, realizamos a leitura do referencial teórico e discutimos 

KEYWORDS: Reader profile, Reading experience, Integrated High School, Campus Santa Cruz. 
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sobre a importância da leitura na formação do cidadão, bem como conceitos de gêneros textuais e 

literatura. No segundo momento, elaboramos as questões do questionário que foram aplicadas com 

os sujeitos desta pesquisa. Em seguida, aplicamos o questionário. Com os dados obtidos, estamos na 

fase de análise e elaboração de um documento para apresentarmos nas principais escolas citadas no 

questionário, onde os alunos concluíram o Ensino Fundamental II, bem como nas secretarias 

municipais das cidades da Região. 

Também pretendemos apresentar os resultados à equipe pedagógica do Campus Santa Cruz e 

aos docentes, sobretudo os de Língua Portuguesa, da Instituição, a fim de refletirmos sobre atividades 

de leituras literárias potiguares para os alunos em anos posteriores. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados refletidos nos dados obtidos no questionário sobre o perfil leitor demostram que 

65% (sessenta e cinco por cento) dos alunos afirmaram que gostam de ler, em detrimento a 32% 

(trinta e dois por cento) que afirmou que gosta de ler em parte, e 3% (três por cento) afirmaram que 

não gostam de ler. A maioria dos alunos justificaram que eles gostam de ler quando o tema ou o livro 

lhe interessa. 

Sobre os materiais que os alunos têm preferência em ler os mais citados são: livros, bíblia, 

apostilas e livros didáticos e livros de literatura. A maioria 57% (cinquenta e sete por cento) afirmou 

que tem o hábito de discutir ou comentar sobre o livro que leu ou está lendo com amigos e outras 

pessoas. Esse dado é importante, pois acreditamos que possamos fazer desse hábito de leitura uma 

ação na escola para que os alunos incentivem seus amigos a fazerem novas leituras. 

O lugar preferido para a leitura, sem dúvida, com 65% (sessenta e cinco por cento) foi o 

quarto, este lugar é a preferência entre os alunos. Os gêneros preferidos são: romance, sempre muito 

citado, seguido de drama, suspense, sagas e religiosos. Vemos que há uma diversidade muito grande 

entre os títulos preferidos pelos alunos. 

Também indagamos aos alunos sobre quem seriam os maiores incentivadores a prática da 

leitura, em 35% (trinta e cinco por cento) os alunos afirmaram que foram incentivados por 

professores, em 20% (vinte por cento) os incentivadores são seus pais. Também foram citados como 

incentivadores amigos, mãe, pai, e até ninguém, alunos que afirmaram que ninguém os incentivou a 

ler. 

Diante de tais dados, e dos ainda iremos analisar mais aprofundadamente nas demais questões 

do questionário aplicado, percebemos, de fato, a real necessidade da inserção das discussões e 

reflexões sobre o perfil do leitor e suas experiências de leitura para mobilizar ações dentro do campus 

Santa Cruz que sejam motivadoras na construção de um indivíduo cidadão comprometido com o 
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contexto no qual está inserido. Acreditamos que a leitura possa a vir a ser a ferramenta que permita a 

formação integral do aluno. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos apontam que no Brasil, a média de leitura dos brasileiros é de 1 livro por ano, o que 

nos deixa numa das posições baixas em relação a outros países da América Latina, por exemplo, a 

Argentina, em que atinge a média anual de 12 livros por habitante. Essa realidade torna-se mais 

clarificada quando pensamos no problema do “analfabetismo funcional”, ou seja, o conhecimento do 

código linguístico unida à limitada capacidade de interpretar os textos, o que se tornou um dos 

principais problemas da educação no país. 

Um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura para os alunos, 

mas ensinar não só a decifrar códigos, e sim a ter o hábito de ler. Seja por prazer, seja para estudar 

ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a 

interpretação. A escola é um espaço favorável de discussão da literatura enquanto um direito de todos. 

Candido (1993) concebe a literatura como um direito humano por corresponder a uma necessidade 

universal e um “instrumento de desmascaramento”. 

Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano, a leitura, além de 

favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. O ato de ler exercita o cérebro 

facilitando a interpretação de textos o que leva à maior a competência (habilidade) na escrita, posto 

que o indivíduo, ao ler, adquire maior repertório, ampliando e expandindo seus horizontes cognitivos. 

Para além disso, estudos apontam que o ato de ler é muito prazeroso na medida em que reduz o stress, 

ao estimular reflexões. 

Percebemos, então, com isso, que as reflexões apresentadas neste trabalho direcionam para a 

efetivação do direito da literatura na vida do ser humano, sobretudo, os alunos da Educação Básica. 

As discussões, ainda embrionárias, apresentadas são nortes para uma análise completa do perfil leitor 

do aluno que nos direcione em busca de políticas públicas eficazes que favoreçam práticas de leituras 

literárias e, consequentemente, a formação humana integral dos jovens da região do Trairi/RN onde 

está localizado o Campus Santa Cruz. 
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RESUMO
O presente trabalho consiste em parte de uma 
pesquisa em andamento que tem como objetivo 
coletar dados sobre o olhar do aluno sobre as 
metodologias que são empregadas pelos 
professores de língua portuguesa no Campus 
Santa Cruz. Nesse sentido, o presente estudo 
volta-se para a problemática: Como o aluno 
percebe as metodologias que incentivam a 
prática de leitura em sala de aula? Para tanto, 
aplicamos um questionário com questões abertas 
aos alunos ingressantes no Ensino Médio 
Integrado no Curso de Informática, Mecânica e 
Refrigeração e Climatização no ano letivo 2017. 
Como referencial teórico da pesquisa e 
compreensão de conceitos de leitura e a sua     

importância para o desenvolvimento da formação 
humana, temos Baldi (2010), Freire (1989) e 
Proença Filho (2017); para compreensão de 
estudos literários, temos Cusson (2006) e 
Meireles (2010); e para gêneros do discurso na 
escola, temos Brandão (2011). Esperamos ao 
final da pesquisa construir um documento com 
reflexões e discussões dos dados obtidos a ser 
divulgado na comunidade geral a fim de 
favorecer práticas pedagógicas significativas que 
destaquem a importância da prática da leitura nas 
aulas de língua portuguesa, e consequentemente, 
desenvolva a formação humana integral dos 
jovens do Campus Santa Cruz. 

ABSTRACT 
The present work consists of an ongoing research 
that aims to collect data on the student's view on 
methodologies that are employed by Portuguese 
language teachers in Campus Santa Cruz. In this 
sense, the present study turns to the problematic: 
How does the student perceive as methodologies 
that encourage a practice of reading in the 
classroom? To do so, we applied a questionnaire 
with open questions to incoming students not 
High School Integrated in the Course of 
Informatics, Mechanics and Refrigeration and 
Air conditioning in the academic year 2017. As a 
theoretical reference of research and 
understanding of reading concepts and their 

importance for the development of training 
Humana, Baldi (2010), Freire (1989) and 
Proença Filho (2017); For understanding literary 
studies, Cusson (2006) and Meireles (2010); And 
for genres of speech at school, Brandão (2011). 
We hope at the end of the research to construct a 
document with reflections and discussions of the 
data obtained to be divulged in the general 
community in order to favor significant 
pedagogical practices that emphasize the 
importance of reading practice in the Portuguese 
language classes and, consequently, 
development of integral human the young people 
of Campus Santa Cruz. 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias, Práticas de leitura, Ensino Médio Integrado, Campus Santa Cruz. 

KEYWORDS: Methodologies, Reading Practices, Integrated Secondary Education, Campus Santa Cruz. 
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1 INTRODUÇÃO 
O investimento na prática de leitura tem se intensificado nos últimos anos no meio escolar. O 

poder público percebeu que sem o incentivo à leitura, não há desenvolvimento adequado da 

compreensão, interpretação e produção de textos. Algumas ações capitaneadas fazem parte desse 

investimento, como projetos, programas, atividades e eventos implementados pelo governo federal e 

com a participação da sociedade, cujo objetivo é levar a leitura para o dia- a- dia do brasileiro 

(LINARDI, 2008). 

A leitura é uma prática social proveniente de atitudes, hábitos, que deveriam ser iniciados no 

meio familiar ou em outros meios em que a escrita circunda. Para o Ministério da Educação (2008, 

p.39), a “leitura se insere num contexto social e envolve disposições atitudinais, capacidades à

decifração do código escrito e capacidades relativas à compreensão, à produção de sentido”. 

Desde a mais tenra idade, as pessoas são desafiadas a ler o mundo. Tanto o mundo que as 

rodeia, quanto o que existe além do seu próprio entorno (IRELAND, 2007). A família, e 

posteriormente o professor, exercem um papel fundamental neste processo. Ao professor, cabe tornar 

o “hábito de leitura uma prática prazerosa no dia- a -dia da criança” (CARVALHO; MENDONÇA,

2006, p. 180). É um desafio guiar a criança para tornar-se um leitor ativo. 

O presente trabalho surgiu da necessidade de buscar o olhar do aluno sobre as metodologias 

empregadas pelo professor de língua portuguesa e sobre as ações de incentivo as práticas de leitura 

no IFRN- Campus Santa Cruz. Essa pesquisa faz parte de um estudo maior desenvolvido pelo grupo 

de pesquisadores responsável pelo projeto intitulado “A leitura literária e a formação humana integral: 

perspectivas e desafios de ensino”, com metas e objetivos a serem cumpridos em sete meses, de maio 

a dezembro de 2017, aprovado pelo Edital 04/2017 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

A presente pesquisa busca conhecer e propor discussões na prática pedagógica dos professores 

do campus e metodologias didáticas literárias mais significativas. Esperamos que as contribuições 

apresentadas favoreçam a compreensão de práticas de trabalhos com leitura de diversos gêneros em 

sala de aula e ajudem na formação humana integral dos envolvidos, como também fundamentem 

políticas públicas educacionais. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, cujos sujeitos são os alunos dos primeiros 

anos do curso de Informática, Mecânica e Refrigeração e Climatização do Campus Santa Cruz 

ingressantes no ano letivo 2017. A obtenção da coleta de dados ocorreu por meio de questionário 
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aplicado com esses discentes. Dos 160 (cento e sessenta) alunos matriculados, 125 (cento e trinta e 

oito) responderam ao instrumento de coleta da pesquisa, o que vale à 78,12%, porcentagem 

significativa para o levantamento deste estudo. 

No primeiro momento da pesquisa, realizamos a leitura do referencial teórico e discutimos 

sobre a importância da leitura na formação do cidadão, bem como conceitos de gêneros textuais e 

literatura. No segundo momento, elaboramos as questões do questionário que foram aplicadas com 

os sujeitos desta pesquisa. Em seguida, aplicamos o questionário. Com os dados obtidos, estamos 

ainda na fase de análise para posteriormente realizar a elaboração de um documento para 

socializarmos com a equipe pedagógica do Campus Santa Cruz e aos docentes a fim de refletirmos 

sobre ações de incentivo à prática de leitura em sala de aula. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados esperados buscamos encontrar respostas paras perguntas: Você percebeu 

mudanças nos seus hábitos de leituras após entrar no IFRN?; Que metodologias de leitura você 

gostaria que os professores utilizassem? Quais livros você gostaria que seu professor trabalhasse em 

sala de aula? Considerando o Gráfico 1 a maioria dos alunos com 79% (setenta e nove por cento) 

consideram que houve mudanças de hábitos de leitura após ingressar no IFRN Campus Santa Cruz, 

18% (dezoito por cento) afirmaram que não percebeu mudanças, e 3% (três por cento) não respondeu 

a pergunta. Percebemos então como o aluno do Campus Santa Cruz percebe as mudanças das práticas 

de leituras promovidas pelos professores na instituição. 

Gráfico 1: Quantitativo de alunos que perceberam mudanças nos hábitos 
de leitura após ingressar no IFRN 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2017) 

79%

18%

3%

Sim

Não

Não respondeu
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É preciso que o professor se preocupe com a inserção dos alunos no universo da leitura e da 

escrita, concebendo-as como práticas sociais, transformando-as em aprendizagens significativas, de 

modo que essas aprendizagens correspondam às necessidades de seus alunos criadas nas relações 

estabelecidas intencionalmente em sala de aula. 

No quadro 1 encontramos as sugestões dos alunos para as práticas de leituras em sala de aula, 

muitas delas ressaltam a importância da participação de todos, e atividades mais lúdicas e 

participativas e a questão do livro interessar aos alunos.   

Quadro 1: Sugestões dos alunos sobre as práticas de leitura em Sala de aula 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2017) 

 É preciso romper com o paradigma que a atividade de leitura é apenas um processo de 

decodificação, que baseia a língua como sistema e não como interação entre os sujeitos, que utiliza a 

literatura como pretexto para ensinar conteúdos escolares diversos. Antes de tudo é preciso 

desenvolver práticas em sala de aula que fomentem a importância da literatura no processo de 

apropriação da leitura dos alunos e de sua formação como leitor. 

No quadro 2 os alunos indicaram algumas sugestões de livros para o professor trabalhar em 

sala de aula, muitas delas dizem respeito a livros da cultura pop e contemporânea jovem, os alunos 

não se sentem motivados e interessados pela literatura brasileira. Cabe ao professor organizar práticas 

de leitura a partir desses livros que interessem ao aluno que são temas que vem de encontro aos 

anseios do jovem aluno, também deve o professor aproximar a literatura brasileira ao  estabelecer um 

aproximação do aluno com esse texto e o estreitamento do diálogo com outras áreas de conhecimento. 
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Quadro 2: Livros sugeridos pelos alunos para o professor trabalhar em sala de aula 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2017) 

Diante de tais perguntas e das respostas obtidas, realizamos uma análise mais 

aprofundadamente do questionário aplicado, percebemos, de fato, a real necessidade de ouvir e buscar 

compreender a perspectiva do aluno sobre as metodologias utilizadas em sala de aula. Acreditamos 

que tais respostas possam orientar políticas e práticas que incentivem a leitura dentro do Campus 

Santa Cruz. 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na escola atual, faz-se cada vez mais necessário um trabalho criativo com a leitura de textos 

literários ou não. Interpretar textos é uma exigência da sociedade e do mercado, ficando a cargo da 

escola a formação desse cidadão-leitor. Em relação aos textos literários, tal trabalho se faz mais 

urgente, devido à falta de espaço de tais textos no âmbito escolar ou a mera restrição do trabalho a 

perspectivas estruturalistas que pouco ou nada analisam da linguagem literária. 

É evidente a necessidade de se implementar nas salas de aulas uma metodologia que 

verdadeiramente vise o trabalho com a leitura em sua acepção plena. O professor deve refletir sobre 

sua prática e buscar procedimentos diferenciados para exercer o papel de guia, construir andaimes, 

auxiliar o aluno a adquirir hábitos de leitura e de aprender a aprender. Nesse processo, o aluno também 

deve ser ouvido, deve ter a oportunidade de participar da construção desse processo, pois entende 

quais práticas motiva a si e aos seus colegas, pode em uma rede colaborativa junto com o professor 

construir etapas para efetivar a prática de leitura em sala de aula. 

Percebemos, então, a relevância do nosso estudo, e que as reflexões advindas da análise dos 

dados direcionam para a efetivação da prática de leitura em sala de aula nas turmas de Informática, 

Mecânica, Refrigeração e Climatização no Campus Santa Cruz. As discussões, ainda embrionárias, 
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apresentadas são nortes para uma reflexão mais profunda que podemos realizar de como as práticas 

de leitura tem sido incentivada dentro do campus, desejamos que tal experiência seja concretizada e 

favoreça práticas de leituras literárias e, consequentemente, a formação humana integral dos jovens 

da região do Trairi/RN onde está localizado o Campus Santa Cruz. 
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DA RELIGIÃO À CIÊNCIA: UMA ANÁLISE CRÍTICO-EMPÍRICA DA 
VITÓRIA DE JOSUÉ SOBRE OS REIS AMORREUS 

ALMEIDA, C. A. B.; GALDINO, C. G. M.; SANTOS, J. D. C. e SILVA, E. M. 
IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

Essa pesquisa tenciona promover uma ponte 
entre a Religião e a Ciência a partir da análise 
interdisciplinar do episódio exposto em Josué 10: 
10-15. Para tanto, são discutidas questões de
ordem histórica, teológica, meteorológica,

astronômica e literária. Cruzando esses 
conhecimentos, o estudo categorizou hipóteses 
astronômicas e meteorológicas conexas ao 
entrecho perquirido. Dessa maneira, o trabalho 
desenvolve, nos envolvidos, cognições ligadas às 
ciências naturais e humanas. 

ABSTRACT 

This research intends to promote a bridge 
between Religion and Science from the 
interdisciplinary analysis of the episode 
discussed in Joshua 10: 10-15. For that, issues of 
historical, theological, meteorological, 
astronomical and literary order are discussed. 

Crossing this knowledge, the study categorized 
astronomical and meteorological hypotheses 
related to the entrech. In this way, the work 
develops, in the involved, cognitions linked to 
the natural and human sciences.

1 INTRODUÇÃO 

A ciência e a religião representam, na contemporaneidade, visões antagônicas acerca do 
universo e de sua conjuntura. A construção dessa dicotomia emergiu a partir do desenvolvimento da 
ciência moderna, fomentada por ideais ateístas, em colisão com pensamentos, religiosamente, 
fundamentalistas e literalistas, suscitando o refreamento do diálogo e a posição de independência 
funcional entre os dois conhecimentos.  

PALAVRAS-CHAVE: Ciência, Religião, Bíblia, Josué 

KEYWORDS: Science, Religion, Bible, Josué 
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Propagada essa antítese, a religião apresenta-se como metonímia do dogmatismo e da fé, 
enquanto a ciência é definida como sinônimo de inteligência e razão, refletindo dois elementos que 
se desenvolvem de maneira inversa.  

Embora as vertentes sejam movidas por pensamentos díspares e, assim, propagadas no senso 
comum, o desenvolvimento científico afeta, diretamente, a fé teísta, estimulando uma abordagem 
racional e crítica acerca das crenças e simbologias judaico-cristãs representadas pela Bíblia, 
possibilitando, dessa maneira, uma investigação singular e inovadora acerca da arte literária. 

Diante disso, objetiva-se, nesse estudo, promover uma ponte entre a Religião e a Ciência a 
partir da análise interdisciplinar do episódio exposto em Josué 10:10-15, no qual Iahweh lança uma 
chuva de granizos sobre os adversários de Israel e paralisa o sol para promover a vitória do exército 
de Josué sobre os reis amorreus. 

Destarte, intentando provocar essa apreciação empírica da Sagrada Escritura, torna-se 
necessária a reflexão acerca das teorias e dos fenômenos científicos correlacionados, nesse episódio, 
com a onipotência de Deus, sucedendo perquirições de cunho geográfico, meteorológico, 
astronômico, histórico, teológico e literário. Por conseguinte, o projeto desenvolve-se alicerçado em 
revisões bibliográficas que circundam as áreas e discussões críticas acerca dos conteúdos.  

No desenrolar da pesquisa, constatou-se a impossibilidade literalista do evento, entretanto, 
análises geográficas, históricas e literárias promoveram a averiguação de condições e plausíveis 
hipóteses meteorológicas e astronômicas acerca do contexto do evento narrado. Tenciona-se, ainda, 
entrecruzar os resultados encontrados com a análise literária e teológica do texto bíblico, verificando, 
por fim, a verossimilhança presente na construção dogmática da imagem veterotestamentária de 
Deus. Ademais, posto que o trabalho transpõe o hiato entre Religião e Ciência, os desafios esbarrados 
em sua execução consistem na escassez de estudos símiles e de registros históricos e astronômicos 
atinentes à antiguidade.  

Em virtude dos fatos mencionados, o projeto dispõe de demasiada significância por colaborar 
com estudos críticos acerca da Bíblia, além de integrar disciplinas díspares em uma pesquisa literária. 
Nos envolvidos, a investigação estimula o instinto de pesquisador, ao verificar que a ciência pode se 
coadunar à religião, além de desenvolver cognições ligadas às matérias envolvidas. Tamanha 
multidisciplinaridade resulta, também, na abrangência do público-alvo beneficiado, correspondente 
a literatos, teólogos, historiadores, astrônomos, acadêmicos e interessados, além de oferecer, a esses, 
ponderações racionais e excitar reflexões e discussões acerca da Bíblia.  

2 METODOLOGIA 

O projeto de pesquisa é dirigido por procedimentos metodológicos pré-determinados. 
Concatenado ao objetivo central de explorar o segmento bíblico, todo o estudo é desenvolvido por 
revisões bibliográficas e investigações temáticas acerca do episódio, analisadas e discutidas em seu 
decorrer.  

A princípio, realizou-se a leitura da narrativa em questão, a fim de alavancar as interpretações 
e discussões sobre a problemática, estimulando, por conseguinte, o domínio crítico do episódio.  

Subsequente a isso, com o desígnio de compreender o contexto referente à narrativa estudada, 
efetuou-se uma revisão bibliográfica ligada às discussões literárias, teológicas e 
históricas acerca da análise crítico-interpretativa do entrecho mítico. 

Para estabelecer o entrelaçamento da dicotomia estudada, a pesquisa embasou-se, posterior 
aos processos mencionados, em revisões bibliográficas atinentes à astronomia e à meteorologia, 
perquirindo a hipótese astronômica e as condições climáticas viáveis relativas à localização 
geográfica e ao contexto histórico da narrativa. 

XIII CONGIC | III SECITEX 971



Vislumbra-se, por fim, interligar o julgamento apreciativo do episódio bíblico aos indícios 
empíricos detectados, para que o esclarecimento interpretativo do texto estudado teça uma análise 
pertinente da relação entre o mito religioso e a verossimilhança, discutida a partir da poética 
aristotélica.   

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A leitura do episódio bíblico, exposto em Js. 10:10-15, narra um conflito bélico da vitória do 
exército israelita liderado por Josué, em apoio a Gabaon, sobre a coalizão dos reis amorreus de 
Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglon. A partir da revisão da perícope, observa-se a figura 
divinal de Yahweh como decisiva ao acontecimento, expressando seu partidarismo por intermédio de 
fenômenos naturais e extraordinários, como a chuva de pedras e a parada do sol, fomentando, além 
da imagem da sua soberania universal, a representação inclemente do Deus veterotestamentário. 
Ademais, como personificação desse poder supremo, atribui-se a Josué, durante o entrecho, a 
idealização de um herói guerreiro, capaz de dar ordens ao próprio Deus.  

Nesse contexto de “Guerra Santa”, emerge o problema motivador da pesquisa: A 
verossimilhança da intervenção divina na luta israelense. Proposta a investigação, após a leitura dos 
textos bases, constatou-se a localização geográfica do evento, impulsionando, ainda mais, a 
investigação empírica. O espaço perquirido é exposto na figura 1: 

Figura 1 – A Divisão da Terra 
Fonte: Biblica: o atlas da Bíblia: uma viagem histórica e social pelas terras bíblicas (2009, p. 177) 
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A ilustração possibilita a visualização do percurso da batalha israelense, conforme narram os 
versículos 10, 11 e 12. Segundo indica esse segmento, a localização da chuva de granizo, fenômeno 
atribuído à intromissão de Yahweh, abrange desde Bet-Hoton até Azeca.  

Diante dessa informação, a meteorologia não oferece registros climáticos pertinentes ao 
período compreendido, todavia, a correlação, exposta na imagem, acerca dos espaços geográficos 
hodiernos, viabilizou o levantamento das condições climatológicas relativas à região. O espaço 
equiparado ao local examinado corresponde, como visto, aos países Israel e Cisjordânia, território 
tipificado, de acordo com o clima, como mediterrâneo.  

A condição climática identificada é caracterizada por estações divididas entre períodos 
quentes e secos, no verão e na primavera, e frios e chuvosos, no outono e no inverno. O clima 
possibilita, durante as épocas frias, a incidência de chuvas de granizo nas zonas mencionadas, esse 
aspecto age como fundamento à verossimilhança do episódio estudado.  

Concernente ao estudo do evento extraordinário da “parada do sol e da lua”, descrito em Js. 
10:12, a ocorrência literalista, além de incoerente com a estrutura e a movimentação do sistema solar, 
é impertinente, tendo em vista que sua ocorrência envolveria consequências catastróficas, cósmicas 
e terrestres, irreversíveis, devido à suspensão das leis naturais, como a inércia.  

Eliminado o pressuposto do texto literal, os debates acerca dos acontecimentos astronômicos 
suscitaram uma hipótese admissível ao cenário relatado no texto: A supernova.    

Supernova é o fenômeno que conceitua o fim de estrelas supergigantes, esse evento celeste é 
denotado pela descomunal explosão das massivas, resultante da pressão gravitacional em consonância 
com a consumação, através da queima, de componentes energéticos. A luminosidade atribuída ao 
portento é caracterizada por sua exorbitância, capaz de iluminar toda a galáxia e, a depender da 
intensidade, permitir a visualização, a olho nu, na superfície terrestre. À vista disso, a afirmação 
acerca do retardamento do ocaso solar pode ser interpretada, segundo a astronomia, pela claridade 
resultante de uma supernova.  

Defronte dessas descobertas, identificou-se, após pesquisas, uma remanescente de supernova, 
denominada Puppis A, da constelação Puppis. Tal explosão ocorreu próxima ao suposto período 
histórico atinente à narrativa do texto mítico. Intenta-se, após isso, problematizar o contexto e a 
duração da conquista de Canaã, à luz de indícios históricos e literários, para averiguar as 
possibilidades de correlação entre o período do fenômeno astronômico e o do evento examinado.  

Por fim, projeta-se perquirir as hipóteses literárias e, a partir da fusão das ciências naturais 
com as humanas, esclarecer a relação entre o mito bíblico e a verossimilhança. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse projeto é planejado, desenvolvido e apoiado na desafiadora proposta de concatenar uma 
antítese a partir de um conflituoso episódio narrado em Js. 10: 10-15. Os principais resultados 
alcançados acerca da temática circundam a verossimilhança do fenômeno meteorológico e a 
verificação da impossibilidade literal da “parada do sol e da lua”, além da suposição astronômica 
enquadrada nas circunstâncias descritas. 

Alinhando as ciências estudadas, a interpretação bíblica evidencia, também, a 
imprescindibilidade de ler textos sagrados respeitando as entrelinhas e o contexto no qual estão 
inseridos, a fim de que a fé não resulte em uma “cegueira” intelectual.  

Outrossim, o estudo estimula a interdisciplinaridade em pesquisas e a produção de 
conhecimentos racionais acerca da Sagrada Escritura, incipientes na conjuntura atual. Sendo assim, 
propõe-se, ao desenvolvimento de novos projetos, perquirições de outros episódios extraordinários, 
como o recuo do sol em Isaias 38:8.  
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Vale ressaltar que os resultados encontrados são parciais e dependem da continuidade do 
projeto, que, segundo o encadeamento do plano, deve cruzar as informações de base empírica com 
uma crítica literária mais aprofundada, a fim identificar a relação do mito Javista com a realidade.  
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ÁREA TEMÁTICA: Letras e linguística. 

RESUMO 

No presente trabalho de modo qualitativo 
buscamos evidenciar e se aprofundar através 
de várias linhas de pesquisas sobre sexualidade 
e gênero na escola, onde concluímos que os 

professores/educadores enfrentam muitos 
desafios e dificuldades para lhe dar com essa 
temática em sala de aula.

ABSTRACT 

In the present work, we qualitatively seek to 
evidence and deepen through several lines of 
research on sexuality and gender in school,  

where we conclude that teachers / educators 
face many challenges and difficulties to deal 
with this issue in the classroom.

1 INTRODUÇÃO  

Apresentamos aqui reflexões obtidas pelos resultados da Pesquisa “SEXUALIDADE E 
RELAÇÕES DE GÊNERO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SERRANAS - FASE III”. 
Procuramos refletir através dessa pesquisa sobre a educação no cotidiano escolar da cidade de 
Portalegre/RN. Vários estudos apontam que a escola e os/as educadores/as não se sentem 
preparados/as para abordar esses temas no contexto escolar, como os trabalhos de (NUNES; SILVA, 
2000) e Louro (2001). Por isso, é importante que os/as profissionais da educação adquiram habilidade 
para lidar com esses assuntos, saber esclarecer as dúvidas de maneira correta dentro da escola. Dessa 
forma, é papel da escola promover um melhor discernimento sobre a temática, a partir da reflexão de 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCACÃO, GÊNERO, POLITICA, HOMOFOBIA, SEXUALIDADE 
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valores, crenças,  tabus e dúvidas sobre os temas, esclarecendo o/a aluno/a para que este possa 
desenvolver e vivenciar sua sexualidade de forma saudável e plena.  

Então, nesse trabalho refletiremos a respeito das relações entre violência, homofobia, 
sexualidade e direitos sexuais, procurando compreender a abordagem no âmbito escolar, e a 
percepção de jovens do Ensino Médio portalegrense. 

2 METODOLOGIA 

Essa pesquisa de caráter qualitativa partiu da realização de estudos bibliográficos sobre 
sexualidade, relações de gênero, direitos sexuais e homofobia. Foi realizado também uma pesquisa 
de campo com base nos encontros reflexivos com equipes pedagógicas e gestoras da Educação Básica 
de Portalegre/RN, educadores/as e discentes da EJA, no qual foram aplicados questionários por 
categoria. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 Políticas públicas no Brasil que se voltam para aspectos envolvendo a sexualidade, a
violência e as relações de gênero.

 Dificuldade para localizar dados que diagnostiquem a violência, especialmente a
violência contra mulheres, a violência sexual e a violência contra homossexuais.

 80,3% das denúncias feitas no CMDCA eram de maus tratos (negligência, abandono,
violência física e psicológica), cujas violações eram predominantemente
intrafamiliares (PORTALEGRE, 2012, 2014?).

 Com relação aos tipos de violência praticados contra as 62 crianças e adolescentes
atendidos pelo AFAM, o Relatório aponta 04 casos de violência sexual
(PORTALEGRE, 2014?).

 Pouco conhecimento das Instituições de ensino sobre como lidar com essa temática.
 Professores/Educadores pouco preparados para lidar com essa temática.
 Analise dos questionários.

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo percebemos alguns desafios e dificuldades encontradas por educadores/as e 
discentes para lidar com a manifestação da sexualidade, da homofobia e da violência, exigindo uma 
formação para os/as educadores/as e a escola, bem como, um diálogo entre escola e família. Contudo, 
falta-nos compreender se as escolas têm mecanismos internos de notificação, diagnóstico ou mesmo 
acompanhamento mais sistemático nos casos de violência ocorridos em seu próprio ambiente, assim 
como a articulação dessas informações com a abordagem da sexualidade e das relações de gênero. 
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PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA COMUNIDADE INDÍGENA 
AMARELÃO, JOÃO CÂMARA/ RN 
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1,2 IFRN – Campus João Câmara 
ÁREA TEMÁTICA: Artes, Letras e Linguística 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os 
resultados de um projeto de pesquisa 
desenvolvido no IFRN, Campus João Câmara. 
Teoricamente, buscamos as contribuições dos 
estudos de letramento e da perspectiva 
sociorretórica dos gêneros  

textuais. Metodologicamente, a pesquisa insere-
se na área de Linguística Aplicada e foi 
desenvolvida dentro do paradigma 
interpretativista de viés etnográfico. Os dados 
gerados apontam para o fortalecimento 
identitário do índio potiguar.

ABSTRACT 

This work aims to present the results of a 
research project developed at IFRN, Campus 
João Câmara. Theoretically, we seek the 
contributions of literacy studies and the 
sociorhetorical perspective of textual genres. 
Methodologically, the research is inserted in the  

area of Applied Linguistics and was developed 
within the interpretative paradigm of 
ethnographic bias. The data generated points to 
the strengthening of the identity of potiguar 
indian. 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, a exemplo do que aconteceu em outros países do antigo terceiro mundo, após a 
chegada do colonizador, os povos indígenas tiveram seu lugar de fala usurpado. Para que isso 
ocorresse, os colonizadores aprenderam, no primeiro momento, a língua nativa para depois impor, 
em um segundo momento, as línguas e a cultura europeias.  Estava assim estruturado o projeto 
dominador empreendido por portugueses e espanhóis, em sua maioria, no século XVI.  

Entretanto, sabemos que as consequências desse projeto se espraiaram por períodos 
consecutivos. Mesmo que tenham, ao longo da história, reivindicado seu lugar na sociedade, os índios 
brasileiros não foram ouvidos. Na verdade, foram – e ainda são! – rechaçados por meio das violências 
físicas e simbólicas, sendo estas últimas realizadas por meio dos estereótipos românticos, como o 
“índio protetor das florestas”, e coléricos, como o “índio devorador de gente”. Por extensão, os 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento, Identidade étnica, Índio potiguar. 
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documentos oficiais mais antigos, de forma desrespeitosa e superficial, discorrem sobre os povos 
originários a partir de quem mais contribuiu para reforçar os estereótipos já existentes. 

A esse respeito, Guerra (2007) chama a atenção para estudos desenvolvidos por historiadores 
locais, sobretudo Câmara Cascudo, para quem os índios do Rio Grande do Norte haviam 
desaparecido. Não houve por parte dos historiadores a preocupação de explorar as narrativas orais de 
origem, pois, convencionalmente, tomavam como válidos apenas os documentos escritos pelo não-
índio e incorporados aos arquivos do estado.   

Apesar desses problemas, a luta pelo direito de voz não ruiu, vem sendo, na verdade, 
fortalecida graças à interação entre os diferentes grupos indígenas de todo o país. Ainda que haja 
muitas diferenças entre os índios brasileiros, inclusive diferenças no idioma, todos almejam ser 
reconhecidos e respeitados por suas singularidades. Para tanto, dominar o código verbal escrito da 
língua portuguesa passou a ser uma estratégia para se alcançar o objetivo que os une em meio a tantas 
diferenças.   

Diante do que foi colocado, temos como objetivo analisar duas práticas de letramento 
realizadas na comunidade indígena Amarelão – localizada na zona rural da cidade de João Câmara, 
RN –, quais sejam: a construção da cartilha “Ensinando e aprendendo a partir da história local” e do 
banner da Festa da Castanha de 2016. Tais dados foram gerados dentro do projeto de pesquisa 
“Letramento indígena: mapeamento das práticas sociais de leitura e escrita na comunidade indígena 
Mendonça do Amarelão, João Câmara/RN”, viabilizado por meio do Edital 08/2016 – PIBIC – EM/ 
CNPq. Na discussão levantada a seguir, destacaremos o impacto dessas duas práticas de letramento 
para a (re)significação da identidade étnica dos Mendonças, a fim de compreendermos melhor seu 
lugar no cenário mais amplo. 

2 APORTE TEÓRICO 

Por muitos anos, a alfabetização e o letramento foram vistos como sinônimos no Brasil. No 
entanto, as pesquisas vêm mostrando que eles são dois fenômenos diferentes, embora não 
antagônicos, uma vez que a alfabetização é uma das práticas de letramento que faz parte do conjunto 
das práticas sociais de uso da escrita. Portanto, a alfabetização prepara a pessoa com um conjunto de 
saberes sobre a escrita da sua língua, possibilitando que o indivíduo participe das práticas letradas.  

O letramento tem a ver com uso e o desenvolvimento da escrita nas sociedades atuais. Nesse 
sentido, todas as esferas comunicativas apresentam práticas de letramento e gêneros textuais que as 
caracterizam. Por exemplo, na esfera escolar, são práticas de letramento preencher requerimentos e 
elaborar provas. Cada uma dessas práticas, por sua vez, é viabilizada por meio de gêneros textuais, 
entendidos aqui como “formas de vida, modos de ser. São frames para ação social” (BAZERMAN, 
2011, p. 23).  

Sendo assim, uma pessoa pode ser analfabeta e ainda ser letrada, como podemos ver no 
exemplo tirado do livro Letramento em Verbete: 

[...] a criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca 
de escrever, ouve histórias que lhe são lidas, está rodeada de material escrito e 
percebe seu uso e função, essa criança é ainda ‘analfabeta’, porque não aprendeu a 
ler e a escrever, mas já penetrou no mundo do letramento, já é, de certa forma, letrada 
(SOARES, 1998, p. 24).  

Isso acontece porque o indivíduo consegue compreender a função da escrita sem 
necessariamente saber ler e escrever. Podemos perceber várias formas de se praticar o letramento: 
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ouvir lendas que os mais velhos contam, ler as legendas de seriados e filmes, discutir sobre livros, 
construir outdoors e grafites, entre outras. Compreende-se, então, que o letramento não se limita à 
escola, mas abrange toda a sociedade.  

Uma questão pertinente aos estudos da linguagem é observar o letramento como elemento 
caracterizador de um determinado grupo. Por isso, reflexões sobre letramento e identidade mostram-
se essenciais, ainda que as mudanças pelas quais passa a sociedade levem alguns autores a questionar 
a relevância da identidade como objeto de estudo. Entretanto, nesta pesquisa, estamos observando as 
identidades como fragmentadas (HALL, 2006), o que implica dizer que elas podem mudar quando 
também são alteradas as práticas de letramento. Consequentemente, até mesmo as identidades mais 
fixas – a étnica, por exemplo –, tornam-se móveis em meio ao trânsito de pessoas e de culturas. 

3  METODOLOGIA 

O presente estudo foi desenvolvido a partir do paradigma interpretativista da Linguística 
Aplicada, área transdisciplinar que, no diálogo com outros campos do conhecimento, busca 
compreender os “problemas de uso da linguagem situados na práxis humana” (MOITA LOPES, 1996, 
p. 3). Nesse sentido, por ser o estudo de caráter interpretativista, nossa preocupação não foi buscar
homogeneizações, a exemplo do que é feito em pesquisas de tradição positivista, mas entender as
significações atribuídas por nossos colaboradores ao mundo social e a si mesmos.

Para tanto, recorremos a um diálogo com as áreas de Sociologia e Antropologia, tendo em 
vista que focalizamos o contexto social na perspectiva dos nossos colaboradores. A partir dos 
objetivos previamente definidos, conduzimos a investigação segundo os preceitos da etnografia, que 
é uma das vertentes da abordagem qualitativa-interpetativista. Na etnografia, os pesquisadores geram 
os dados com a proposta de, ao final, ter um retrato cultural (CRESWELL, 2014, p. 86) do grupo 
investigado.  

Os dados da pesquisa são de naturezas variadas, compreendendo fotografias, observação 
participante, textos que circulam na comunidade do Amarelão, relatos de seus moradores e notas de 
campo, os quais foram posteriormente triangulados. Isso só foi possível porque, em investigações 
etnográficas, a variedade de instrumentos contribui para uma melhor descrição do grupo cultural 
estudado, permitindo aos pesquisadores, portanto, uma visão mais completa para o mesmo fenômeno 
analisado. Tais dados foram gerados em diferentes esperas comunicativas, a partir de visitas in loco 
à comunidade do Amarelão, iniciadas em setembro de 2016.  

Em razão das limitações técnicas desta publicação, neste trabalho, especificamente, serão 
contempladas práticas de letramento de duas esperas comunicativas, a saber: a escolar e a publicitária. 
No entanto, como não participamos diretamente dessas práticas, serão levantadas na discussão 
questões relativas à sua materialização, que seu deu, respectivamente, por meio dos gêneros textuais 
cartilha e banner. 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, preocupamo-nos em analisar dois gêneros textuais que circulam no Amarelão, 
comunidade indígena investigada na presente pesquisa, a saber: a cartilha “Ensinando e aprendendo 
a partir da história local” e o banner da Festa da Castanha de 2016. Ainda que não tivéssemos 
participando das ações de elaboração dos gêneros – não havendo, pois, a possibilidade de 
descrevermos o processo de modo substancial – os textos que constituem os gêneros apontam para 
produções colaborativas. 
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No que diz respeito à cartilha, primeiramente, é possível verificar logo na sua introdução uma 
listagem com os nomes dos professores que, em 2016, contribuíram para a elaboração do documento, 
após participarem de oficinas na Associação Comunitária do Amarelão (ACA). O detalhe é que, além 
dos professores indígenas, também deram sua contribuição os professores não-indígenas das escolas 
do Amarelão, do Serrote de São Bento e de Santa Terezinha, sendo estas as três comunidades onde o 
grupo familiar Mendonça passou a viver após serem expulsos de Bananeiras, cidade da Paraíba, em 
razão do crescimento econômico da região. 

Por meio da cartilha, os professores buscaram suprir uma carência de materiais didáticos que 
os auxiliassem a desenvolver, em sala de aula, um trabalho intercultural, específico e diferenciado, 
tal como preconizado no Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas. Paralelamente, a 
cartilha também foi necessária para que os alunos pudessem aprender, a partir da realidade local, 
assuntos de todas as disciplinas. 

A construção da cartilha, nesse sentido, mostra-se uma prática de letramento fortalecedora da 
comunidade indígena Amarelão, visto que, durante o processo de elaboração do documento, 
professores e alunos indígenas tiveram de refletir sobre sua identidade étnica. Além disso, professores 
não-indígenas também puderam ressignificar sua prática pedagógica, visto que partiram da 
perspectiva de um ensino situado.  

Além de estimular o fortalecimento identitário entre os Mendonças, práticas de letramento 
também são mobilizadas para que pessoas externas à comunidade possam desconstruir imagens 
cristalizadas do ser-índio, sobretudo do ser-Mendonça, visto que, na cidade de João Câmara, esse 
grupo étnico ainda é alvo de constantes preconceitos. Por essa razão, a elaboração dos gêneros 
textuais banner e vinheta, atividade que precede a Festa da Castanha no mês de agosto, ajudam nesse 
processo de desconstrução e conscientização. 

Figura 1: Cartilha produzida por 
professores indígenas e não indígenas 

Figura 2: Banner da Festa da Castanha de 
2016 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto teve como intuito mostrar, ainda que resumidamente, os impactos sociais de duas 
práticas de letramento para o fortalecimento identitário dos Mendonças do Amarelão. Hoje, em 
sociedades grafocêntricas, fazer parte da cultura escrita torna-se uma necessidade para culturas 
originalmente orais, dado que, por meio dessa ferramenta, os grupos subalternos têm a oportunidade 
de se reposicionar em relação aos discursos hegemônicos, tomando para si o direito de fala que há 
séculos lhes foi retirado.  

Infelizmente, estudos que explorem os aspectos sociais das práticas de leitura e escrita em 
comunidades indígenas brasileiras ainda são poucos, embora extremamente relevantes para a 
compreensão de grupos tradicionais. No Rio Grande do Norte, por exemplo, esta pesquisa é pioneira. 
Sendo assim, concluímos o presente texto apontando para a necessidade de mais pesquisas dessa 
natureza no universo acadêmico. 
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JORGE FERNANDES: RECORTE DA LITERATURA POTIGUAR 

RESUMO

Inserido no contexto da literatura potiguar, este 
estudo tem a intenção de (re)conhecer a vida, 
obra e estilo literário de Jorge Fernandes, 
conforme encaminhamento metodológico do 
Grupo de Estudos em Literacia (GEL), do IFRN 

Campus Natal – Cidade Alta, e à luz de Medeiros 
(2017), Souza (2012), Pimentel (2001) e 
Kleiman (1995). Trata-se de uma pesquisa 
documental, numa perspectiva de letramento 
literário; considerou-se, para fins de análise, as 
escolas literárias em que se filia o literato.

ABSTRACT 

Inserted in the context of the potiguar literature, 
this study intends to recognize the life, literary 
works and literary style of Jorge Fernandes, 
according to methodological guidance from the 
Grupo de Estudos em Literacia (GEL), at IFRN 
Campus Natal – Cidade Alta, based on Medeiros 

(2017), Souza (2012), Pimentel (2001) and 
Kleiman (1995). This is a documentary research, 
in a perspective of the literary writing; were 
considered, for analysis purposes, the literary 
schools that was associated to the Brazilian 
literature. 

1 INTRODUÇÃO 

O mapeamento da vida e da obra de Jorge Fernandes se constitui como parte significativa das 
atividades do Grupo de Estudos em Literacia (GEL), do IFRN Campus Natal Cidade Alta, que 
corrobora a formação acadêmica de estudantes da modalidade ensino médio integrado. Trata-se de 
um trabalho – ainda em fase preliminar – que tem como objetivo (re)conhecer a biografia, a obra e o 
estilo literário de Jorge Fernandes, numa perspectiva de letramento literário. 

Nosso interesse pelo literato Jorge Fernandes é resultado da nossa percepção em relação à 
importância dos literatos potiguares para o cenário local e, apesar disso, a pouca visibilidade que 
eles recebem da sociedade, em termos gerais. São poucos os trabalhos acadêmicos que contemplam 
a literatura potiguar na atualidade. Inclusive, no estado da arte, percebemos que não há um 
quantitativo significativo de publicações relacionadas ao literato investigado neste trabalho; nem 

PALAVRAS-CHAVE:  Jorge Fernandes, literatura potiguar, letramento literário. 

KEYWORDS:  Jorge Fernandes, potiguar literature, literary writing. 

XIII CONGIC | III SECITEX 983



mesmo constam, no estudo da literatura potiguar, ações pedagógicas sob o viés do letramento 
literário. Todas essas observações demarcam a importância deste trabalho e nos motivam a 
mergulhar nesse recorte da literatura potiguar. 

Nossa expectativa é que este estudo apresente, sobretudo na etapa final, resultados atrativos 
ao estudo da literatura potiguar que permitam aos estudantes de ensino médio percorrer o processo 
de letramento literário. 

2 METODOLOGIA 

O Grupo de Estudos em Literacia, o qual integramos, se reúne semanalmente para 
apresentação de geração de dados sobre a vida, a obra e o estilo literário de importantes nomes da 
literatura brasileira. Com o propósito de valorizar a cultura local, um dos literatos estudados 
contempla a literatura potiguar. Desbravando esse estudo, optamos pelo literato Jorge Fernandes, 
sobre o qual estamos nos dedicando há 3 (três) meses, a partir do levantamento biográfico e da análise 
dos poemas Nada ser! e Manhecença. Nessa perspectiva, estamos realizando o caminho do 
letramento literário, isto é, um conjunto de práticas sociais centradas na escrita a partir de estudos 
literários. (KLEIMAN, 1995). 

Este trabalho está situado na perspectiva de pesquisa documental, uma vez que, além de 
coletar dados sobre os moldes viventes do literato, também procura relacionar suas principais obras 
e apreciar algumas delas, procurando depreender o estilo do autor e sua relação sócio-histórico-
literária. Sobre a natureza documental do estudo, de acordo com Pimentel (2001), trata-se de 
“material primordial”, tanto de revisões bibliográficas, quanto de pesquisas historiográficas, através 
do qual se faz inferências, colecionando dados significativos de determinada obra. 

Importante ressaltar que nosso estudo foi realizado com base nas identificações do literário 
com seu estilo literário, quer tenham sido declaradas pelo literato ou não. Em nosso caso particular, 
Fernandes apresenta forte incidência do uso de palavras onomatopaicas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Jorge Fernandes de Oliveira nasceu em Natal, em 22 de agosto de 1887. Por quase vinte 
anos, trabalhou na antiga “Fabrica Vigilante”, de Filadelfo Lira. Também exerceu a função de 
pracista, onde viajava periodicamente ao sertão, tal oportunidade que aproveitou para a obtenção de 
valiosos materiais para muitos de seus poemas que, hoje em dia, são os mais valorizados por 
inúmeros de seus admiradores. Como um dos fundadores do “Ginásio Dramático”, em 1912, que, de 
acordo com a crônica da época, revolucionou o teatro local. Fernandes iniciou o movimento 
modernista em Natal, com sua forma inovadora de produção em suas obras, porém, não admitia ser 
rotulado como tal, bem como pertencente a nenhum outro estilo literário por acreditar que isso o 
limitava. Mesmo assim, recebeu o título de Patrono da Cadeira nº 37 da Academia Norte-rio-
grandense de Letras. 

As obras de Jorge Fernandes se distanciam, na época, do “comum” romantismo, por não 
apresentarem com tanta incidência as características desse movimento, a saber: a valorização dos 
sentimentos e emoções e os temas religiosos. 

Jorge Fernandes expõe em evidência, em sua produção, as ações presentes no dia a dia de 
pessoas dos interiores do Rio Grande do Norte, como constatamos nos versos de “Nada Ser!”, a 
seguir: 
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Ser chama 
a extinguir-se 

Num sopro ansiado... 
Ser gota de orvalho 
Aos raios do Sol! 

Os versos acima remetem à inquietude própria do ser poeta diante das percepções dos 
acontecimentos da vida, notadamente daqueles relacionados às lutas cotidianas travadas pelo ser 
humano em tempos nada fáceis. Com “sopro ansiado”, Fernandes revela a ansiedade pela qual cada 
“gota de orvalho” traria, na chuva, a vida de volta, depois dos fortes “raios de sol” pelo sertão, sofrido. 

Nada mais ser! 
Esquecer  

Os tormentos da vida, 
E dormindo descer 

A vala comum, 
E em gases subir 

E apagar-se nos campos 

Já nesses versos, o eu-lírico expressa o sofrimento e a depressão ao referir-se com “Nada 
mais ser” sem a esperança que a tão desejada chuva, um dia chegaria, não sabendo mais lidar com 
“os tormentos da vida” como alimentar a família, desta forma chegando a morte ao usar o eufemismo 
“descer a vala comum” 

Contudo, a referência ao cotidiano, na poesia fernandeana, não tem o rigor presente na 
literatura dos escritores genuinamente parnasianos, que buscam a perfeição das formas poéticas, 
permeando por valores clássicos, como a preferência pelos sonetos e o uso do mesmo número de 
sílabas poéticas em cada verso e a valorização da descrição das cenas e objetos. 

Com esse poema, Fernandes deixa cognoscível a grande empatia com as situações de onde 
vivia, o que agrega à obra, também, um valor sociocultural, enaltecendo até mesmo as lástimas 
sofridas pelo povo em quem ele se inspirava, como nota-se nos versos abaixo: 

Em vapores suaves 
Ao cicio do vento... 
Ao canto das aves 

Num doce lamento... 
Na água corrente 

Que passa a gemer! 

Já a figura de linguagem que mais caracteriza as obras de Jorge Fernandes como modernista, 
a onomatopeia, pode ser percebida no poema de seu livro, Manhecença: 

O dia nasce grunindo pelos bicos 
dos urumarais... 

Dos azulões... da asa branca... 
Mama o leite quente que chia nas cuias espumando... 

Os chocalhos repicam na alegria do chouto das vacas... 
As janelas das serras estão todas enfeitadas 

de cipó florado... 
E o coên! coên! Do dia novo — 

Vai subindo nas asas peneirantes dos caracarás... 
Correndo os campos no mugido do gado... 

No — mên — fanhoso dos bezerros... 
Nas carreiras da cutias... no zunzum de asas dos besouros 
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Tais versos vêm retratar a humilde vida dos sítios e fazendas do interior do estado em épocas 
férteis, onde “grunhindo pelos bicos” pode ser entendido como o amanhecer ao cantar dos pássaros, 
como os “azulões” e a “asa branca”. Enquanto que “mama o leite quente que chia nas cuias 
espumando” é o leito acabado de ser retirado da vaca e está pronto para ser bebido. As palavras de 
classe onomatopaicas “coên” e “mên” traçam a semelhança entre o choro de uma criança que 
representa a vida e o som emitido pelo filhote do animal. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo das obras e biografia de Jorge Fernandes possibilitou-nos o aprofundamento sobre 
o valor e a diversidade cultural na literatura potiguar, revelando, por exemplo, que Jorge Fernandes
é um dos mais importantes literatos do cenário local. Ele não adotava o título de representante de
nenhuma escola literária e isso revela o caráter ímpar que o identifica. Como é possível perceber uma
tendência ao modernismo em suas obras, os estudiosos de Fernandes asseguram que ele é percussor
desse movimento literário no RN.

Nosso estudo, assim, como já registrado anteriormente, encontra-se em curso. O que 
apresentamos aqui trata-se de um recorte de informações propedêuticas que inauguram as metas de 
nosso projeto. Apesar disso, consideremos ter apreendido, até o momento, informações preciosas do 
literato que adotamos em nossas investigações. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar como 
foram construídas as etapas do processo de 
elaboração de escrita e reescrita do gênero textual 
crônica, atendendo os critérios de participação e 
confecções de oficinas propostas pelo projeto da 
5º Edição da Olimpíada de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro. Serão relatadas, também, 
as experiências vivenciadas no evento na etapa 
semifinal, ocorrida em Porto Alegre/RS, e a final, 
em São Paulo/SP. As discussões fundamentam-
se em Antunes (2003), Candido(1993), Cosson 
(2006) e Prata (2015).

ABSTRACT 

The objective of this work is to present how the 
stages of the writing and rewriting process of the 
chronic textual genre were constructed, taking 
into account the participation criteria and the 
preparation of workshops proposed by the 
project of the 5th Edition of the Portuguese 
Language Olympics, writing the future. The 

experiences of the event in the semifinal stage, 
held in Porto Alegre / RS, and the final, in São 
Paulo / SP, will also be reported. The discussions 
are based on Antunes (2003), Candido (1993), 
Cosson (2006) and Prata (2015). 

1 INTRODUÇÃO 

Quis Fernando Sabino escrever uma crônica como se fosse a última... 

O gênero crônica é definido pelo cronista Antônio Prata (2015) como “uma espécie de lupa 

que você coloca em um assunto”. É sobre os acontecimentos fugais de todos os dias que se centram 

PALAVRAS-CHAVE: (Re)Escrita Textual, Crônica, Olimpíada de Língua Portuguesa. 

KEYWORDS: (Re)Textual writing, Chronic, Portuguese Olympiad. 
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as melhores crônicas. Esse é o gênero proposto pela Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP). Assim, 

diante das características desse gênero e das dificuldades apresentadas pelos alunos do Ensino Médio 

pelo desinteresse em ler, e refletida as deficiências causadas pela ausência dessa prática em suas 

escritas (problemas linguísticos - ortografia, pontuação, acentuação, concordância, regência – e 

textuais – coesão, coerência, progressão textual), abarca-se, em 2016, a proposta da 5ª Edição da 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, pelo fato que, de acordo com a proposta 

ofertada, seria um caminho de favorecimento de superação das referidas deficiências percebidas nas 

produções textuais dos educandos, além da possibilidade de despertar  o sentimento de pertencimento 

do lugar onde vivem, possibilitando-lhes o reconhecimento de saberes e dos problemas sociais locais, 

através de utilização de instrumentos de pesquisa como entrevistas e conversas com a comunidade.  

Diante de tais percepções, os objetivos da OLP, de certa forma, respondiam a outras questões 

inquietantes vivenciadas pela docente: Como planejar aulas para alunos de realidades tão 

diversificadas, tendo em vista que no IFRN/Campus Santa Cruz há estudantes de noves municípios 

da Região do Trairi? Como melhor conhecer os alunos, suas vivências, suas histórias? Assim, 

compreender o lugar deles era uma forma de reconhecer suas identidades. 

2 METODOLOGIA 

Todo o processo de preparação até a produção final do texto para a OLP durou cerca de três 

meses (junho a agosto de 2016) até serem enviadas as melhores produções à primeira Comissão, a 

Escolar, que escolheu uma crônica, aquela que representaria a escola e passaria pelas Comissões 

Municipal, Estadual, Regional e a Nacional, sequencialmente.  

As crônicas produzidas pelos alunos foram pensadas e escritas a partir das realizações das 

oficinas instruídas nos cadernos do professor e dos alunos, enviados para as escolas inscritas e 

podendo ainda serem disponibilizados para acesso no site www.escrevendoofuturo.org.br. As 

oficinas ocorreram nas aulas de Língua Portuguesa nas quatro turmas dos primeiros anos integrado 

médio do IFRN/Campus Santa Cruz/RN no ano de 2016; o gênero trabalhado foi a Crônica, conforme 

critério de participação.  

Todo o processo foi realizado, obedecendo as seguintes ações planejadas: 

❖ Conscientização dos alunos sobre a importância de participarem da OLP;

❖ Apresentação do site oficial da OLP (escrevendoofuturo.org.br), mostrando os

recursos existentes como vídeos, jogos, textos dos finalistas;

❖ Reflexão sobre a sequência narrativa e os elementos constituintes de uma narrativa;
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❖ Discussão sobre gêneros narrativos, com ênfase na conceituação e estruturação de uma

crônica;

❖ Observação e pesquisa sobre fatos do cotidiano do lugar onde vivem que podem ser

escritos em uma crônica;

❖ Produção de um vídeo sobre a história e o cotidiano da cidade onde vivem a ser

apresentado em um evento para comunidade escolar;

❖ Reescritas da primeira crônica produzida.

Sobre o processo de escrita e reescrita, Antunes (2003, p.60) afirma que: 

A maturidade na atividade de escrever textos adequados e relevantes se faz assim, e é uma 
conquista inteiramente possível a todos - mas é ‘uma conquista’, ‘uma aquisição’, isto é, não 
acontece gratuitamente, por acaso, sem ensino, sem esforço, sem persistência. Supõe 
orientação, vontade, determinação, exercício, prática, tentativas (com rasuras, inclusive!), 
aprendizagem. Exige tempo, afinal. 

Assim, escrever não é uma ação fácil. Tem-se que planejar o que se pretende escrever, 

observando a finalidade e situação comunicativa, em seguida, faz-se a revisão do que escreveu, se os 

objetivos foram cumpridos. Essa dificuldade é maior quando não se tem o hábito da leitura ou não 

consegue interpretar uma realidade existente. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As produções melhoravam a cada reescrita... 

O texto do aluno Isaque Barbosa da Silva, do 1º ano de Mecânica, do turno Matutino, foi 

escolhido pela Comissão Escolar como a melhor crônica, seguindo, então para as próximas etapas, 

que foram a Comissão Municipal e Estadual, respectivamente. Ao passar por essa última Comissão, 

estávamos classificados entre os quatro do Estado do RN e entre os cento e vinte e cinco do Brasil. O 

que já estava garantida a medalha de bronze, a faixa para a escola, o curso de capacitação em Porto 

Alegre/RS, visita ao centro histórico da capital gaúcha e aquisição de livros. Na etapa semifinal, o 

texto do aluno passou pela última etapa de reescrita antes de ser avaliado pela Comissão Regional, 

que selecionaria os trinta e oito finalistas do gênero crônica, dentre os cento e vinte e cinco que 

participavam dessa etapa. 

 A etapa final ocorreu na cidade de São Paulo/SP com os trinta e oito finalistas das quatro 

categorias (poema, memória literária, crônica e artigo de opinião). Cada aluno, desta vez ia 

acompanhado, além do professor, com o responsável e o diretor da escola. O aluno e a professora 

ganharam um tablet, a escola uma placa e o texto do aluno foi publicado impresso e divulgado online 
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no site oficial da OLP. Não alcançaram a medalha de ouro, mas diante de todas as etapas vivenciadas, 

consideraram que tudo o que ocorreu foi uma grande vitória. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das discussões apresentadas, destacam-se que as produções finais dos alunos 

apresentaram uma notória significativa melhora sobre os aspectos de domínio textual e da variante 

da norma culta da Língua Portuguesa. Ressaltam-se, também, a valorização e o reconhecimento dos 

aspectos locais para a formação cidadã do aluno e sua formação integral. Quanto à participação nas 

etapas semifinal e final da OLP, as palavras não conseguem traduzir... Fica o ensinamento de que se 

tem muito o que dizer sobre o lugar onde se vive. Que venham outras crônicas... 

5     REFERÊNCIAS 

ANTUNES, Irandé. Aula de Português: Encontro e Interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 

Nos galhos do inharé, a esperança e a fé 
(Autor: Isaque Barbosa da Silva – Crônica finalista da 5ª Edição da Olimpíada de Língua Portuguesa) 

São cinco horas da manhã de uma segunda-feira. Mais uma semana se inicia. Decido começá-la de uma 
forma diferente. Em busca de paz e bênçãos, vou visitar o Santuário de Santa Rita de Cássia, um monumento de 
quarenta e dois metros de altura, construído em homenagem à padroeira da minha cidade, Santa Cruz, no Rio Grande 
do Norte. 

Chegando lá, percebo a movimentação de ônibus de turismo com pessoas de diferentes lugares do Brasil que 
chegam para pagar promessas ou pedir algo à Santa, buscam melhorias de vida, apostando na fé. Eu, solitário, observo 
a movimentação e admiro a minha cidade, o seu colorido e o perfume exalado pelos poucos inharés, 
árvores consideradas "sagradas" pela população local e que, segundo a tradição, atrai grandes males caso algum de 
seus galhos fossem quebrados.  

Resolvo admirar a minha cidade de outro ângulo ainda não visto por mim. Dirijo-me para as costas 
da estátua sagrada e, para o meu espanto, vejo que existe um lixão. Em meio aquele ambiente de péssimas condições 
humanas, algo faz-me esquecer do meu propósito de ali estar e absorve toda a minha atenção: duas crianças felizes a 
brincar... Dois “boyzinhos”, de idade entre sete ou oito anos, descalços, sem camisa e shorts encardidos; encardidos 
como suas peles. Cada uma tinha consigo um galho de inharé, brincavam de espada.  

A minha concentração neles era tão grande, que eu conseguia perceber a alegria dos dois com aquele 
momento, bem como ouvir, da altura onde eu estava, o que um dizia para outro: 

- Peguei você!
-Pegou nada! A minha “espada” é mais forte! Eu sou um guerreiro!
Pensei em avisá-los para soltarem os galhos, devido à lenda de má sorte atribuída ao objeto que seguravam.

Mas, por outro lado, refleti sobre as suas condições de sobrevivência, que não eram das melhores, sem educação e 
sem perspectiva de futuro. Que mal alguém ainda poderia sofrer na vida? 

De repente, os dois se acertam ao mesmo tempo e caem no chão, fingindo de mortos. Não houve vencedores. 
Não tinha como um ganhar ali. Eu torcia pelos dois. Eles se levantam com o som do chamado de uma mulher 
anunciando a chegada de um caminhão de lixo. 

Volto para mim agora. Olho para Santa e pergunto o porquê dessa desigualdade, “por que ela dá às costas 
para toda aquela situação?” Respiro profundamente, uma lágrima teima em cair dos meus olhos.  

Decido voltar para casa. No caminho, deparo-me com um pé de inharé. Arranco-lhe um galho e vou lutando 
contra as adversidades da vida. 
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O PROCESSO DE ABSTRAÇÃO DA FORMA APLICADA AO DESENHO: 
UMA INVESTIGAÇÃO PARA A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO DE 

IDEIAS ENTRE A ETAPA DE CONCEPÇÃO E A ETAPA DE PRODUÇÃO 
DE PERSONAGENS DE JOGOS DIGITAIS.

TAVARES JÚNIOR, J. D. P.; DUARTE JÚNIOR, A. S. e YU, T. H. 
IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

Durante processo de criação de personagens para 
jogos digitais, o desenho é de grande importância 
para a comunicação de ideias entre a etapa de 
concepção e a etapa de produção. Contudo, em 
ambientes de desenvolvimento, nem sempre os 
desenhos produzidos são bons o suficiente para 
este fim. Este projeto de pesquisa propõe 
investigar como o processo abstração da forma 
aplicado ao desenho poderá auxiliar esta 
comunicação. A partir do confronto entre os 
desenhos abstratos desenvolvidos por alunos que 
idealizam personagens para jogos digitais, e da 
interpretação deste trabalho por parte dos alunos 
que atuam na produção de tais personagens, este 

estudo propõe analisar os resultados dessa 
experiência realizada em ambiente acadêmico, 
observando como os componentes que 
constituem esses personagens configurados 
desse modo, podem potencializar a informação 
visual, minimizando o problema de comunicação 
aqui apresentado. Além de sua importância para 
construção do conhecimento científico para uma 
área em expansão, esta pesquisa tem contribuído 
significativamente com a construção da 
formação profissional de discentes, uma vez que 
o tema aqui explorado envolve práticas
frequentes durante o desenvolvimento de jogos
digitais.

ABSTRACT 

During the character creation process for digital 
games, the drawing is very important for the 
communication of ideas between the drawing 
stage and the production stage. However, in 
development environments, the drawing 
produced are not always good enough for this 
purpose. This research project proposes to 
investigate how the process abstraction of the 
form applied to the drawing can help this 
communication. From the confrontation between 
the abstract drawings developed by students that 
idealize characters for digital games, and the
interpretation of this work by the students 
who work in the production of such 

characters, this  study proposes to analyze
the results of this experience performed 
in an academic environment, observing 
how the components that make up such 
characters configured in this way, can enhance 
the visual information, minimizing the 
communication problem presented here. In 
addition to its importance for the construction 
of scientific knowledge for an expanding area, 
this research has contributed significantly to 
the construction of the professional 
training ofstudents, since the theme 
explored here involves frequent practices 
during the development of digital games.  

PALAVRAS-CHAVE:  abstração, personagens, projeto de personagens, jogos digitais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os jogos digitais vêm há décadas conquistando lugar de destaque na indústria de 
entretenimento onde, através de seus ambientes virtuais, nos proporcionam experiências diversas que 
vão desde o sentimento de recompensa ao superar os desafios impostos, à sensação de imersão. Esta 
última corresponde ao grau de envolvimento entre o jogador e o jogo, sendo, portanto, uma das 
qualidades mais importantes de um jogo digital. Um dos elementos fundamentais para promover a 
imersão em um jogo digital são os personagens. Embora nem todo jogo exija sua presença, quando 
atuantes, personagens são os principais responsáveis por esta conexão entre o ambiente digital e o 
jogador (FULLERTON, 2008; NOVAK, 2010). Entretanto, para que essa qualidade seja atingida, a 
equipe de desenvolvimento do jogo precisa criar um personagem que esteja de acordo com as 
expectativas do jogador (ISBISTER, 2006; SEEGMILLER, 2008; LIMA & MEURER, 2011). 

Em ambientes de produção de jogos digitais, contudo, o processo de criação desses 
personagens nem sempre apresentam resultados satisfatórios, comprometendo a receptividade do 
jogador. Em muitos casos, tal fato é consequência de um problema de comunicação entre a etapa de 
concepção e a etapa de produção do jogo, como constatado por Gomes (2009) e Martins (2014). 
Segundo Isbister (2006), na etapa de concepção ou pré-produção são desenvolvidos os conceitos 
iniciais, incluindo os rascunhos dos objetos visuais do jogo, como personagens, por exemplo. Já a 
etapa de produção inclui a execução do que foi apresentado e definido na etapa anterior. Assim, os 
desenhos iniciais feitos na fase de concepção terão o papel de transmitir à equipe de produção uma 
ideia inicial de como será o visual do personagem (ADAMS, 2010). Para tanto, é fundamental que o 
desenho permita que a ideia seja comunicada adequadamente, isto é, com informações visuais 
suficientes para que a equipe de produção entenda e consiga produzir um personagem coerente com 
o planejamento inicial. Entretanto, em projetos realizados por produções pequenas ou com poucos
recursos, bem como naqueles realizados em ambiente acadêmico, não há garantias de que algum
membro da equipe terá habilidade para fazer um desenho bom o suficiente para comunicar a ideia.

Como alternativa para minimizar este problema, este projeto de pesquisa propõe investigar 
como o processo abstração da forma aplicado ao desenho de personagens pode auxiliar na 
comunicação de ideias entre a etapa de concepção e a etapa de produção de um projeto de jogo digital. 
De acordo com Dondis (2007), a abstração, quando vinculada ao desenho, é um processo de redução 
deste aos traços mais essenciais e característicos daquilo que está sendo representado, isto é, aos 
elementos visuais básicos. Esta redução ou simplificação do desenho, segundo a autora, visa um 
significado mais intenso e condensado, estando, portanto, de acordo com a percepção humana, que 
elimina os detalhes superficiais de dados visuais. 

Desse modo, a partir da aplicação do processo de abstração em projetos de personagens para 
jogos digitais em ambiente acadêmico, este estudo analisará os resultados dessa experiência, 
observando como os componentes que constituem esses personagens, configurados desse modo, 
podem contribuir para melhorar a comunicação de ideias entre as etapas de concepção e de produção.

Embora relativamente jovem, a indústria de jogos digitais vem se expandindo de modo 
bastante acelerado. Segundo Rabin (et al, 2012), a estimativa é que a receita global para o ano de 
2012 alcance US$ 68 bilhões, abrindo espaço para novas intervenções nesse setor. Um reflexo desse 
crescimento também pode ser observado na decisão da National Endowment for Arts (NEA) 
quando, em 2011, os jogos digitais foram declarados oficialmente como obra de arte nos EUA.  
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Posicionados desse modo, os envolvidos na produção de jogos digitais poderão concorrer a 
subsídios e fomentos para produções artístico-culturais nessa área. Desse modo, propor um 
projeto de pesquisa que promova novas abordagens nesse campo, significa propor uma linha de 
investigação de um segmento em expansão. 

Além disso, o crescente número de novos adeptos e suas preferências diversas também 
tem contribuído para o aumento da complexidade dos jogos digitais. Como consequência, várias 
pesquisas vêm sendo desenvolvidas em torno deste assunto, porém ainda é reduzido o 
número daquelas dirigidas à investigação aprofundada da concepção de personagens. Logo, a 
contribuição deste estudo para o âmbito acadêmico é importante, pois oferece uma alternativa aos 
aspectos pouco examinados desta área do conhecimento. 

Esta pesquisa tem como objetivos geral, investigar como o processo abstração da 
forma aplicado ao desenho poderá auxiliar a comunicação de ideias entre a etapa de concepção e a 
etapa de produção de personagens de jogos digitais.  

Quanto aos objetivos específicos, esta pesquisa propõe: 

• Entender o processo de abstração da forma aplicada ao desenho;
• Estudar os elementos básicos da comunicação visual e suas propriedades;
• Definir os elementos básicos da comunicação visual que serão utilizados na pesquisa;
• Aplicar o processo de abstração da forma a projetos de personagens de jogos digitais;
• Analisar os resultados obtidos.

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, as ações necessárias para a atirgir nosso 
objetivo geral envolvem duas fases distintas. Na primeira fase uma pesquisa bibliográfica será 
realizada prevendo uma revisão da literatura existente sobre abstração no desenho, e, em seguida, a 
revisão das teorias que envolvem comunicação visual promovida pelos elementos básicos da 
comunicação visual (forma, cor, e textura) e sua aplicação na criação de personagens. Para atingir 
estes objetivos, durante a realização desta fase serão utilizados os principais periódicos científicos, 
teses, dissertações e livros, como proposto por Gil (2002).  

Na segunda fase desta pesquisa, o processo de abstração da forma será aplicado em projetos 
de personagens para jogos digitais em ambiente acadêmico, e os resultados da experiência analisados. 
De um modo amplo, a experiência envolve apresentar os personagens configurados pela equipe de 
concepção de através da abstração da forma, a uma equipe de produção. Em seguida verificar se o 
que foi produzido por esta equipe está em conformidade com o que foi inicialmente idealizado. Os 
resultados deste confronto confirmarão se a técnica permite a comunicação de ideias entre a etapa de 
concepção e a etapa de produção durante processo de criação de personagens para jogos digitais. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com a conclusão da pesquisa, os seguintes resultados devem ser alcançados: 

• Desenvolvimento de uma técnica que auxilie o game designer a comunicar suas ideias para o
visual dos personagens à equipe de produção através do desenho, independente de suas
habilidades para esta prática;

• A contribuição com produção científica para a concepção gráfica de personagens de jogos
digitais;

• Promover a aproximação entre as áreas de Design e Jogos Digitais.
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RESUMO 

Este projeto tem por objetivo investigar e 
descrever os principais aspectos das práticas 
musicais numa roda de capoeira. Enquanto 
prática social em grupo, permite aprendizados 
amplos e significativos. As discussões sobre o 

assunto e a pesquisa que serão levantadas diante 
da relevância do tema, permitirá levantamentos 
de dados sobre essa temática para a área de 
Educação, Cultura e Artes, a qual ainda é pouco 
discutida. 

ABSTRACT 

This project aims to Investigate and describe the 
main aspects of musical practices on a capoeira 
wheel. As a social group practice, allows large 
and meaningful learning. Discussions on the 
subject and the research that will be raised in 
view of the relevance of the theme, will allow 

data withdrawals on this subject for the area of 
Education, Culture and Arts, which is still little 
discussed. 

PALAVRAS-CHAVE: Capoeira, Música, Cultura. 

KEYWORDS: Capoeira, music, Culture. 

MÚSICA NA RODA DE CAPOEIRA: UM ESTUDO SOBRE AS 
PRÁTICAS MUSICAIS NA CASA DE CAPOEIRA EM NOVA CRUZ-RN

XIII CONGIC | III SECITEX 996



1     INTRODUÇÃO 

A capoeira é uma expressão cultural brasileira, que envolve movimentos sincronizados, 
música, cultura popular e esporte. Foi desenvolvida por descendentes de escravos, e se 
distingue de outras por possuir no seu escopo a disciplina, o respeito, movimentos ágeis, a 
musicalidade, a luta, o jogo e a arte de tocar alguns instrumentos de percussão como 
principais pilares da sua constituição. Praticada em quase todo o território brasileiro, a 
capoeira tem-se mostrado como uma prática cultural e social que permite a pessoas de várias 
idades o desenvolvimento de características e habilidades tais como a interação, o 
entendimento dos limites do corpo e sua superação, bem como a agilidade e a precisão dos 
movimentos dos membros. A roda de capoeira, em 2008, foi registrado como bem cultural 
pelo IPHAN, em inventários realizados em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, 
considerados berço desta expressão cultural. Na cidade de Nova Cruz-RN, existe um espaço 
bem significativo desta prática: A Casa de Capoeira, o qual acolhe e trabalha com jovens em 
situação de vulnerabilidade social. Este será o espaço em que será realizado a presente 
pesquisa, buscando compreender como ocorre o desenvolvimento desta musicalidade 
praticada por seus oficineiros e alunos participantes. A importância de investigar elementos 
sociais e musicais presentes em uma roda de capoeira é de suma relevância, pois, a Pesquisa 
na área da Educação Brasileira tem se inquietado cada vez mais em conhecer e adentrar suas 
análises em espaços e manifestações que contribuem na formação humana. Os congressos 
em Educação no Brasil vem discutindo os múltiplos contextos educativos, dentre esses os 
que tem a difusão da cultura como base fundamental. Para isso: 

Ao longo desses últimos anos, temos assistido um avanço educacional em diferentes níveis, 
valendo destacar a incorporação de elementos populares aos processos e conteúdos 
sistematizados de ensino [...], prevalece a ideia de utilizarmos manifestações da cultura 
popular no ensino de música, de considerarmos o contexto cultural do aluno... (QUEIROZ, 
2005, p. 60). 
Portanto, faz-se necessário reconhecer a roda de capoeira como integrante do           conjunto 
de manifestações de nossa cultura popular e trazer para a discussão as contribuições 
artísticas, sociais e educativas que fazem parte deste processo. 
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2 METODOLOGIA 

Esta Pesquisa será realizada na cidade de Nova Cruz-RN. A metodologia adotada 
será a abordagem qualitativa, elegendo a modalidade “Estudo de Caso”, para a verificação 
deste campo empírico (BOGDAN, BIKLEN, 1994; BRESLER, 2007). Serão observados 
alguns ensaios e aplicados questionários com questões objetivas e semiestruturadas, com os 
integrantes do grupo, oficineiros, alunos e o próprio Mestre da Capoeira.   Também 
serão realizadas algumas filmagens dos encontros na roda de capoeira e algumas 
fotografias. Ao final, os dados serão analisados e tratados com a finalidade de que tanto os 
artigos científicos quanto o relatório final, representem o desejo de mostrar as representações 
da musicalidade de uma roda de capoeira em Nova Cruz-RN. 
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3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir de alguns dados já colhidos, já é possível discutir algumas características, aspectos e 
os aprendizados que são desenvolvidas numa roda de capoeira na cidade de Nova Cruz. 
Diante do trabalho realizado, esperamos contribuir para que as áreas de Educação, Cultura e 
Artes possam verificar como estas relações interagem, possibilitando aos Educadores trazer 
para suas análises reflexões significativas deste espaço informal de ensino tão pouco 
explorado. Será realizado a elaboração de dois artigos, constando a análise dos resultados 
obtidos desta investigação. 

Imagem 1: instrumentos de percussão. Imagem 2: aula de movimentos. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área de Educação tem estudado os diversos espaços educativos, sendo locais legítimos de 
Ensino e Aprendizagem, dentre estes, onde ocorre fenômenos ligados à Música. Neste 
contexto, estão as rodas de capoeira, enquanto espaços de ensino informal de Música – este, 
entenda-se que são locais onde ocorre o aprendizado, mas não de forma institucionalizada. 
Assim sendo, está sendo pertinente investigar o aprendizado que ocorre numa roda de 
capoeira presente na cidade de Nova Cruz, pois irá possibilitar discussões amplas para a área 
de Educação Musical dentre outras. 

Os resultados já colhidos e observados, tem se constituído uma fonte de aprendizado e 
discussões amplas acerca deste fenômeno cultural, que é a Roda de Capoeira. Assim sendo, 
a Pesquisa continua e, aguardamos em um tempo oportuno, ampliar o debate e, mostrar os 
resultados mais amplos e gerais que estão ainda sendo observados. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SOCIAIS NO CONTO GUARDADOR, DE JOÃO 
ANTÔNIO 

RESUMO 

João Antônio, além de jornalista, é um 

intérprete do submundo e da marginalidade. Sua 

linguagem rápida, de frases curtas, lhe deu o 

título de criação do conto reportagem. 

Guardador, narrativa escrita em terceira pessoa, 

conta a história de um guardador de carros 

chamado Jacarandá, na cidade do Rio de 

Janeiro, Copacabana. O incidente que move a 

história relaciona-se à indignação do flanelinha 

Jacarandá contra os motoristas que estacionam 

na rua e não pagam a gorjeta. Este trabalho 

busca analisar a perspectiva literária que 

engloba aspectos sociológicos e psicológicos do 

protagonista.

ABSTRACT 

João Antônio Ferreira Filho, he was a great 

journalist, an underwold's interpreter and the 

writer of marginality. His fast language, of short 

phrases, gave to him the tale's creation title. 

"Guardador", written in third person, tells the 

history of a carman named Jacarandá against the 

drivers who parked in the street and do not pay 

the tip. This work analyze the story 

"Guardador" of João Antônio with a literary 

perspective that encompasses sociological and 

psychological aspects of protagonist. 

1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar o conto Guardador de João Antônio a partir de uma 

perspectiva psicológica e social. A análise tem como base recursos narrativos e linguísticos usados 

no conto pelo autor. Assim também como a forma que ministra seu lirismo e sua pressuposta 

intenção de comoção do leitor. 

[...] antes, procurava-se mostrar que o valor e o significado de uma obra 

dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que este 

aspecto constituía o que ela tinha de essencial. Depois, chegou-se à 

conclusão oposta, procurando-se mostrar que a matéria de uma obra é 

secundária e que a sua importância deriva das operações formais postas em 

jogo, conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna de fato independente de 

PALAVRAS-CHAVE: Guardador, João Antônio, aspectos sociológicos e psicológicos. 

KEYWORDS: Guardador, João Antônio, sociological and psychological aspects. 
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quaisquer condicionamentos, sobretudo social, considerado inoperante como 

elemento de compreensão. (CANDIDO, 2000)  

Sobre o autor: João Antônio Ferreira Filho, paulistano nascido no dia 17 de janeiro de 1937, 

além de jornalista, é considerado um intérprete do submundo e um bom malandro da escrita e da 

literatura. Sua linguagem rápida, suas frases curtas, lhe deram o título de criação do conto 

reportagem. Suas obras retratam pessoas marginalizadas, o proletariado, prostitutas e as figuras da 

periferia das grandes metrópoles. De origem humilde, veio de uma família de comerciantes 

suburbanos de São Paulo. Teve que aceitar diversos subempregos antes de ficar famoso com o 

lançamento de seu mais lido livro de contos, “Malagueta, Perus e Bacanaço”, publicado em 1963. A 

obra foi um sucesso entre os críticos e o povão, que via sua cara descrita nas páginas do livro, mas o 

interessante sobre esta obra é a maneira como foi feita. 

Em 1960 o livro teve os originais queimados em um incêndio ocorrido na casa da família de 

João Antônio. O escritor e sua família perderam quase tudo, mas, crente de que precisava de 

dinheiro, João isolou-se dentro da Biblioteca Municipal Mário de Andrade e reescreveu todo o livro 

de cabeça. Ainda na década de 1960, João Antônio muda-se para o Rio de Janeiro e começa a 

trabalhar no Jornal do Brasil. Em sequência, ingressa na revista Manchete e no Pasquim. Dividindo 

a vida entre São Paulo e Rio, começa também a narrar a vida cotidiana na capital carioca. Em 1978, 

lança Ô Copacabana!, livro de contos no qual narra este bairro carioca sem visão idealizada. Em 

1992, lança o livro de contos Guardador, que recebe o prêmio Jabuti e cujo conto homônimo é 

objeto de análise deste trabalho. Em 1996, é encontrado morto em seu apartamento em Copacabana. 

2 METODOLOGIA 

De início o conto foi lido e em seguida foi explorado a partir de uma análise social e 

psicológica pela qual consiste no estudo dos processos de manipulação da linguagem. Este, por vez, 

permite a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por meio das palavras. 

Além disso, estabelece princípios capazes de explicar as escolhas particulares feitas por indivíduos 

e grupos sociais no que se refere às prerrogativas literárias. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Trazendo consigo algumas alterações na narrativa do conto, o narrador se coloca em 

diferentes pessoas gramaticais, deixando-o mais criativo. O conto Guardador repassa ao leitor a 

historia de um flanelinha que vive nas ruas de Copacabana, em meados de 1990.  

A falta de importância que é remetida ao flanelinha de nome Jacarandá é o reflexo da atual 

sociedade, que o torna uma figura impessoal, que por sua vez sempre é representado como: 

Oportunista, vagabundo. 
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Mas, para a narrativa do conto tal personagem representa muito mais do que é posto 

aparentemente, ele é uma pessoa que carrega consigo sentimentos dos mais variados, que qualquer 

ser humano é capaz de sentir.  

No raciocínio de Jacarandá e, também reflexo de João Antônio, a grande massa de pessoas 

olha para as mazelas como algo que deve ser ignorada. Deixando para trás o fato de que as pessoas 

que passam pela miséria, também tem sentimentos e angustias.  “Tenho uma atração muito grande 

pelo que é do povo. São pessoas de grande qualidade e, ao mesmo tempo, com grandes sofrimentos. 

Eu só gosto dessa gente. O popular me chama, me atrai muito.” (PESSÔA, 2009)  

[...] Havia cata-mendigos limpando a cidade por ordem dos mandões 

lá de cima. Assim, no verão; os majorengos queriam a cidade 

disfarçada para receber turistas e visitantes ilustres. Os jornalistas, as 

rádios e a televisão berravam e não se sabe se estavam denunciando 

ou atiçando os assaltantes e a violência das ruas. Quando em quando, 

o camburão da polícia cantava na rua da praça e arrastava o herói, na

limpeza da vagabundagem, toda essa gente sem registro. A gente do

pé inchado. Ele seguia, de cambulhada, em turminha. Lá dentro do

carrão, escuro e mais abafado. (ANTÔNIO, 1994)

Nas linhas do extrato acima, evidencia-se a desigualdade e o acoitamento da sociedade 

diante da classe baixa, que julga como sórdido as pessoas que tentam ganhar seu sustento nas ruas. 

O uso dos sinônimos (cata-mendigos, mandões, disfarçada, vagabundagem, limpeza) reforça a 

expressividade do sentimento de superioridade pelas classes mais altas diante das pessoas humildes.  

A tarde, houve futebol; suaram debaixo do sol sem brisa. Ele e mais um 

magrelo de uns oito anos, cara de quinze.  

A sorte lhes sorriu um tanto; guardando uma fileira de carros no 

estádio, levantaram uns trocos, o crioulinho vivaço levou algum e o homem 

foi beber. Havia se feito um ganho. Quando a peça não tem o que fazer, não 

tem nada o que fazer. Já não tem gana, gosto. E nem capricho; acabou a 

paciência para amigos ou auditórios. Distrações suas, se há, se vê das 

necessidade e dos apertos. Não que o distraiam; certo é que o aporrinharam. 

Depois, não é de lamentações; antes, de acompanhar. Nem joga dominó ou 

dama, a dinheiro, como os outros, enfiados na febre dos tabuleiros da praça 

na sombra das mangueiras. Mas que espia, espia, vivo entendedor. Goza com 

olhos oslances errados dos parceirinhos. (ANTÔNIO, 1994) 

A bebida, usada pelo personagem como único meio de evasão e reparação do seu trabalho, 

afinal o personagem vive uma realidade em que não lhe cabe ter expectativas, apenas o fardo de ser 

rotulado com desprezo e desmoralização. Portando, o álcool se torna seu único meio de lazer, e 

distração. .  

Outra vez. Na noite, o bacana enternado, banhado de novo, estacionou o 

carro importado, desceu. Entrou na boate ali defronte, ficou horas. Saiu, 

madrugada, lambuzado das importâncias, empolado e com mulher atiracolo. 

Jacarandá, bebido e de olho torto, vivia um momento em que fantasiava 
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grandezas, tomando um ar cavalheiresco. O rico, no volante, lhe estendeu 

uma moeda. A peça, altaneira no porre, nem o olhou: 

− Doutor, isso aí eu não aceito. Trabalho com dinheiro, com esse produto

não.

Avermelhado, fulo, o homem deu partida, a mulher a seu lado sacudiu, o

carrão raspou uma árvore e sumiu. Pneus cantaram.

O menino já tinha se mandado, pegara o rumo do morro e, não estivesse no

aceso de um pagode, sambando, estaria dormindo no barraco. Era hora.

Jacarandá, cabeça alta, falou-lhe como se ele estivesse:

− Xará, eu ganho mais dinheiro que ele. É que não saio do botequim. – Aí,

foi para dentro do oco da árvore, encostou a cabeça e olhou a lua.

(ANTÔNIO, 1994) 

Quando já recuperado de sua breve viagem ao seu passado. Um conflito surge entre o 

personagem marginalizado e um outro que era socialmente beneficiado; um palpável embate de 

orgulho e dignidade. Mesmo que sendo pobre e invisível a sociedade, Jacaramdá não deixa que 

ninguém fira sua honradez. Em certo momento, conduzido pelo lirismo, que além disso, pode ser 

interpretado de modo como uma prole de insânia, de uma primordialidade de reconhecimento de 

quem ele é. O protagonista se põem como tão capaz e importante quanto o francês.  

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do conto Guardador, Antônio demonstra toda a sua maturidade de escritor. O autor 

abordou com maestria este gênero literário, a forma de narrativa, os recursos estilísticos, e por isso 

mesmo é considerado um grande escritor. O Guardador é acolhido pela árvore que lhe proporciona 

um nome e deixa se apaixonar pela lua enquanto não amanhece. Mas, outro dia virá, outras 

situações para viver e enfrentar, e no anoitecer ira novamente se acomodar perto da arvore, 

observando outra vez a lua, refletindo se ela ainda é a mesma, é nesse espaço exterior que 

encontramos o que não é visível, que entregamos nossas confissões mais pessoais, que refletimos 

sobre a existência. 

A recorrência de temas, de situações, dos “tristes fins” de malandros, de gírias, eterniza sua 

obra, mesmo retratando a realidade „‟ nua e crua‟‟. O autor utiliza uma linguagem com gírias, com 

fragmentações em frases curtas, que auxilia no entendimento do leitor em relação ao conto. O 

narrador apresenta-nos não apenas um relato da sociedade marginal, mas a própria marginalidade 

vista por um olhar que nega a malandragem e o lado noturno da vida de forma eficaz, porém 

sensível e lírica. Essa forma de expressão escolhida, enriquece e ampara o conteúdo da obra de João 

Antônio, revelando a verdade humana, do homem excluído socialmente, mas também a „‟ mistura” 

do homem moderno que mergulha no seu interior e nos seus sonhos em busca de algo que nem 

mesmo ele consegue definir diante do caos da modernidade. 
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GÊNERO ENSAIO: INTERDISCIPLINARIDADE COM LITERATURA E AS NOVAS 
TECNOLOGIAS 

ESTEVAM, M. H.1; CORTEZ, J. X.2
1,2 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

ABSTRACT 

1 INTRODUÇÃO 

Sabemos que a literatura permeia a vida do homem, pois, por intermédio dela o homem 
consegue expressar sentimentos e emoções; recriar um universo imaginário e elaborar fatos que só 
seriam viáveis através da arte. 

Contudo, apesar de tal importância, dentro do espaço escolar, muitas vezes, os alunos não se 
sentem motivados a conhecer os escritores e obras que formam a história literária de nosso país. 
“Seja por falta de tempo para abordar com maior profundidade as inúmeras obras e autores que 
constam no programa” (Cereja 2005, p 25), ou ainda, pela forma como alguns professores querem 
desenvolver suas práticas literárias de forma engessada, aprofundando-as em torna da historiografia 
literária sem comprometimento com a formação de leitores e escritores de textos literários. “O texto 
literário deve ser não só o objeto central das aulas, mas também abordado com base em pelo o 
menos duas dimensões as de suas relações de produção e recepção” (Cereja 2005, p 161). Assim, 
cabe ao professor elaborar meios para fazer com que os estudantes interajam com obras literárias, 
relacione-as ao seu contexto de produção e saibam associa-las com a contemporaneidade, assim 
serão atraídos a lerem, sentirem e compreenderem o presente com os olhos no passado. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensaios literários, blog, informática, literatura. 

KEYWORDS: Literary essas, blog; Computing, literature. 

O presente trabalho trata acerca da 
importância de um projeto interdisciplinar 
entre literatura e informática. Os alunos do 
IFRN/NC desenvolveram ensaios literários a 
partir de Romances, produziram um blog e 
essas produções foram disponibilizadas em 
vídeos. Trata-se de um trabalho 
eminentemente qualitativo de natureza 

teórica, com levantamento bibliográfico e a 
análise documental. Foi perceptível o 
engajamento dos estudantes nas leituras e na 
produção dos ensaios para serem exibidos no 
Blog. Assim, percebemos que o objetivo 
esperado do trabalho foi alcançado.

The present work is about the importance of an 
interdisciplinary project between literature and 
computer science. IFRN/NC students 
developed literary essays from novels, they 
produced a blog and these productions were 
made available on videos. This work is 
eminently qualitative of theoretical nature, 

with bibliographical and documentary analysis. 
It was noticeable the involvement of the 
students reading and producing the essays to be 
displayed on the Blog. Thus, we observe that 
the expected goal of the work was achieved
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Foi dentro desse contexto que surgiu a pesquisa, observou-se que no IFRN/Campus Nova 
Cruz, o corpo docente, responsável pela disciplina de Literatura, desenvolve projetos 
interdisciplinares. Logo, veio o interesse em divulgar como eram desenvolvidos, como se 
processava a aprendizagem e os resultados desses projetos. 

O projeto interdisciplinar desenvolvido envolvia as disciplinas de Literatura e de 
Informática, buscava explorar a Literatura de uma forma atraente e próxima aos alunos, e porque 
não, associa-la à tecnologia: a informática. Assim surgiu a ideia inicial, que foi a de elaborar 
ensaios literários, em seguida veio a construção de um Blog. Ao articular a literatura com 
informática, ativou-se ao mesmo tempo, o gosto pela leitura e a vontade de dialogar com outras 
pessoas sobre o assunto. Percebeu-se então como a Literatura e a Informática podem ser utilizadas 
de modo conjunto auxiliando à educação. Foi assim que aconteceu no IFRN/ Campus Nova Cruz 
com uma turma do curso técnico em Informática, que cursavam o segundo ano. 

O trabalho se justifica pela oportunidade de demonstrar como pode ocorrer a interação entre 
duas áreas aparentemente distintas, bem como evidenciar as construções dos alunos e o aprendizado 
ocorrido durante as leituras e a produção dos trabalhos. Nesse sentido, trata-se de um trabalho 
eminentemente qualitativo de natureza teórica, tendo como procedimento básico o levantamento 
bibliográfico e a análise documental.  

2 ENSAIO: CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

O gênero textual Ensaio apareceu pela primeira vez com esse nome no final do século XVI, 
nos Essais, de Montaigne. Em 1597, antes mesmo da tradução para o inglês, já apareciam os 
primeiros ensaios ingleses, na pena de Francis Bacon, sem seguir fielmente o modelo do francês, e 
estes dois pioneiros foram seguidos por muitos outros. Contudo, até hoje há um certo conflito de 
opiniões em relação a essa conceituação, de qualquer forma, fizemos uma seleção de conceitos que 
conseguem definir um pouco esse gênero. Segundo Gripp (2002): 

O gênero Ensaio nasce de uma ruptura de valores, através das mãos de Montaigne, 
século XVI. Tal novo gênero herda algumas características da dissertação. Mas a 
principal inovação trazida por este novo gênero ficará à cargo do toque de 
pessoalidade que o mesmo proporcionará, além da abertura à possibilidade de se 
falar de assuntos até então tidos como banais, entre estes se incluem o cotidiano e 
assuntos corriqueiros: ‘Sem compromissos com a autoridade, mas sim com a 
liberdade’. (GRIPP, 2002, p.15) 

2.1 Ensaio Literário e Ensaio Acadêmico 
De modo geral, os ensaios são textos em prosa, são textos opinativos em que se expõe 

ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. 
Problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e 
geralmente, apresentam conclusões originais. 

 São classificados em dois tipos: ensaio literário (ou informal) e ensaio científico (ou 
formal). Assim, o ensaio científico é baseado em teorias e apresenta uma linguagem mais culta, 
destituída de gírias ou expressões conotativas. Já o ensaio literário (ou artístico) pode não apresentar 
uma fundamentação científica, ou seja, propõe uma reflexão mais subjetiva do autor, exibindo uma 
linguagem mais informal ou coloquial, podem apresentam uma linguagem mais despretensiosa, que 
por vezes, beira a uma linguagem mais poética e literária.  

Como o objeto do ensaio foram romances, escolheu-se então o gênero ensaio literário como 
produto final referente às aulas de Literatura do projeto interdisciplinar. E para as aulas de 
Informática a elaboração do Blog. 
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3 WEBLOG: CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

É sabido que a informática é uma das ferramentas mais importante do mundo 
contemporâneo. Tendo em vista que esse recurso está presente diariamente em nossas vidas, 
tivemos a ideia de acoplar esse recurso tão atual às aulas de literatura e Língua Portuguesa do 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Nova cruz, buscamos a interdisciplinaridade entre as 
áreas, pois vivemos em um mundo digital em que o ensino tem de se atualizar aos novos tempos.  

Nesse contexto, procuramos um meio que se constituísse uma inter-relação entre as partes. 
O caminho encontrado foi a utilização dos gêneros digitais que, segundo Marcuschi (2004) “os 
gêneros digitais constituem oportunidades sobre o efeito de novas tecnologias na linguagem e o 
papel da linguagem nessas tecnologias”, ou seja, os gêneros que emergem na mídia digital são 
aqueles que trabalham com o discurso eletrônico, ou seja são aqueles que apresentam como suporte 
o computador.

Em nosso projeto, escolhemos o gênero digital o Weblog, que interage com o gênero textual: 
Ensaio, ambos são bastante utilizados pela sociedade moderna.  Segundo Blood apud Caiado (2007) 
“o termo Weblog foi batizado por Jorn Barger, em dezembro de 1997, como resultado de um jargão 
derivado da união das palavras inglesas web que significa rede (de computadores), e log, que 
significa registro, diário de navegação (de bordo)”. 

Caiado (2007) ainda afirma sobre o Blog: 
Os blogs abrem mais uma possibilidade de articulação entre as linguagens oral e escrita. 
Essa relação produz sentido e fortalece as trocas dialógicas entre os sujeitos que navegam 
em situação de interlocução on-line, visto que é dada, ao bloguista, a alternativa de deixar 
o blog aberto aos comentários dos visitantes. No blog, as letras concretas e palpáveis se
transformam em bytes digitais, a página em branco do caderno ou da agenda tornou-se o
campo do monitor, o lápis é o teclado e há uma estranha separação entre nosso corpo, real,
e o texto, virtual. (CAIADO, 2007, p.37)

Ou seja, no Blog o participante treina e enriquece sua capacidade argumentativa e dissertativa; cria 
sua própria base de informações, pois se você compartilha algo que encontrou de importante, depois 
pode buscar e reler e faz contatos com pessoas de interesses similares, ampliando o horizonte. 

4 CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ENSAIO/BLOG 

Inicialmente, para a produção do ensaio, a professora de Literatura disponibilizou uma lista 
de autores, dentre os quais os alunos puderam escolher um Romance para ler e analisar: 

Jonh Green A culpa é das estrelas, Quem é você, Alasca? 
Cidades de papel, O teorema Katherine 

Rachel Renee Diário de uma garota nada popular. 

Kiera Cass A seleção 

Gabriel Garcia Marquez Relato de um naufrago 

Mia Couto Terra Sonâmbula 

Machado de Assis O Alienista; Dom Casmurro 

Jorge Amado Capitães da Areia 
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Nicholas Sparks 

A última Música, Diários de uma Paixão, Um 
amor para recordar, Querido John, A escolha; No 
seu olhar. 

Jojo Moyes Como eu era antes de você 

Jane Austen Orgulho e preconceito, Razão e sensibilidade 

José De Alencar O sertanejo 

Thalita Rebouças Ela disse ele disse 

(Quadro I – Lista de Romances elaborado pelos docentes de Literatura) 
Após a escolha, leitura e análise de cada romance, houve o estudo teórico do gênero Ensaio. 

Após todos esses estudos teóricos, entre diálogos e debates, iniciou-se, primeiramente, a produção 
do Ensaio escrito, em seguida a elaboração do ensaio filmado. Para a elaboração da filmagem, foi 
disponibilizado um material com informações importantes para a produção (quanto tempo esses 
vídeos deveriam ter de gravação, os cuidados com o local de gravação, com o áudio, e por fim, os 
aspectos que os alunos deveriam destacar ao apresentar o ensaio gravado).  

Segundo uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), pelo 
Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) e pelo 
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), disponibilizada pelo Portal Brasil 
(2016) a maioria da população já possui acesso à internet: “A 11ª edição da pesquisa TIC 
Domicílios 2015 mostra que 58% da população brasileira usam a internet – o que representa 102 
milhões de internautas”. 

Com esse advento, as professoras de Literatura tiveram a ideia de trazer uma proposta aos 
alunos, na qual eles pudessem disponibilizar na rede os ensaios construídos em sala de aula por 
meio de um blog, já que nesse meio virtual se pode colocar uma grande quantidade de conteúdos e, 
com a facilidade de acesso, possui vasta visualização.  

Contudo, como já é do conhecimento geral, criar uma ferramenta dessa não é uma tarefa 
muito simples. Por esse motivo, as professoras de Literatura propuseram a dois professores (as) de 
Informática que, se possível, pudessem ajudar o grupo na criação do espaço virtual. Os professores 
que foram desafiados, logo se prontificaram e aceitaram auxiliar os estudantes, pois perceberam o 
conhecimento que seria adquirido ao entrelaçar as áreas. 

Para a criação do blog, os alunos inicialmente tiveram uma reunião com os professores. 
Nesse encontro, os docentes apresentaram a ferramenta a ser utilizada e, de formar detalhada, 
mostraram como eles poderiam montar, organizar e ornamentar o blog, é importante destacar que os 
professores ouviram e tentaram resolver todas as dúvidas dos alunos.  

O blog foi produzido em uma ferramenta online chamada wordpres. Essa ferramenta foi 
bastante necessária e de grande valia, porque como é uma ferramenta que auxilia nos processos de 
criação e manutenção do site e é considerada de simples manuseio, facilitou a produção e 
continuidade. 

Perguntado ao grupo responsável por criar o blog se eles tiveram algum tipo de dificuldade, 
fomos informados de que o processo ocorreu de forma satisfatória ao usar a ferramenta online, 
tendo também o suporte dos professores. 

Além do blog, os ensaios em vídeos foram postados também no YouTube, pelo potencial de 
alcance às mais diversas pessoas em todos os lugares, bem como a popularidade dessa que é uma 
das maiores redes de compartilhamento de vídeos através da internet. 
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A cada semana, para o projeto ter continuidade e o aprendizado ser contínuo, determinados 
grupos ficarão responsáveis por adicionar no blog novos ensaios críticos produzidos a partir de 
novas leituras, sempre refletindo acerca do texto, suas características e suas possibilidades. 

5 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS 

Os resultados da análise de participação dos alunos podem ser vistos abaixo. 

A partir da leitura dos dados contidos nos gráficos, percebemos que grande expoente dos 
discentes participaram das produções e permitiram a publicação dos ensaios no blog. Quanto a esse 
espaço virtual, a página inicial pode ser vista abaixo, disponível no endereço: 
https://terradasletras.wordpress.com/. 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do projeto didático foi alcançado, finalizou-se com um aprendizado proficiente 
do estudo do gênero Ensaio e do gênero digital Weblog. Os alunos desenvolveram trabalhos 
espetaculares, tendo em vista que seriam visualizados por toda a comunidade escolar. Segundo os 
professores envolvidos, o processo de escrita e reescrita foi muito pertinente, pois apontou lacunas 
de aprendizagem que os alunos tinham e que estes puderam resolver, mas também observaram que 
os discentes eram capazes de produzirem excelentes textos e de buscarem o acerto.  

Destarte, concluiu-se que ao fazerem os ensaios para postarem no blog, os alunos precisaram 
estudar mais o assunto do qual iriam falar, precisaram falar de forma clara, objetiva, com a 
coordenação das ideias e com o vocabulário adequado, desenvolvem a capacidade argumentativa e 
dissertativa, criaram suas próprias opiniões, tiveram oportunidade de verem as opiniões dos outros 
também, logo desenvolveram várias habilidades e capacidades. 
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ANÁLISE CRÍTICA DO CONTO “FELIZ ANO NOVO”, DE RUBEM FONSECA 

RESUMO 

Este trabalho propõe fazer uma análise crítica 

do conto "Feliz ano novo", publicado em 1975 

por Rubem Fonseca. A narrativa aponta a 

vertente periférica e realista brasileira. Cenas 

explícitas de assalto, estupro e assassinato 

retratam situações cotidianas vivenciadas pelo 

narrador-personagem. No conto, a linguagem se 

aproxima do cotidiano, o que o naturaliza e faz 

com que assimilemos a história das vidas fúteis 

e solitárias presentes no enredo. Nas cenas que 

ilustram o conto, a maior problemática presente 

é a desigualdade social.  

ABSTRACT 

This work proposes to make a critical analysis 

of the story "Feliz ano novo", published in 1975 

by Rubem Fonseca. The narrative points to the 

Brazilian peripheral and realistic side. Explicit 

scenes of assault, rape and murder portray 

everyday situations experienced by the narrator-

character. In the story, the language approaches 

everyday life, which naturalizes it and causes us 

to assimilate the story of the futile and solitary 

lives present in the plot. In the scenes that 

illustrate the story, the greatest problem present 

is social inequality.

1 INTRODUÇÃO 

São diversas as reflexões que podemos fazer acerca do conto, principalmente quando 

tentamos trazê-lo para a nossa realidade e comparar os acontecimentos com a nossa sociedade 

contemporânea.  

Escrito no período em que opressão da ditadura militar estava em vigor, o conto – que 

naquela época fora censurado – faz uma forte crítica à desigualdade social existente em nosso país. 

Na narrativa, sujeitos de uma determinada classe socioeconômica estão submetidos a uma vida de 

roubos, querem chegar à “verdadeira felicidade” que a festa de passagem de ano proporciona.  

Rubem Fonseca, muito antes de tornar-se escritor literário brasileiro, atuou como inspetor de 

polícia, bem como, gerente de uma empresa multinacional. Por isso, adquire, em sua vida, uma 

facilidade de demonstrar a ficção policial comparando-a com a realidade. O autor descreve diversos 

tipos de personagens, nas suas mais diversas classes. Tentando, com eles, gerar na sociedade uma 

reflexão crítica, que possa evidenciar o contexto ao qual somos inseridos.  

Dessa forma, “Feliz Ano novo” é um conto presente em uma coletânea, que leva a mesma 

titulação, e traz à tona o tema violência na vida urbana. (EDUCAÇÃO. LITERATURA, 2017). Não 

sendo fatores da violência o único tema abordado, estes prenunciam a condição socioeconômica das 

PALAVRAS-CHAVE:  Crítica, conto, desigualdade social. 
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personagens, a aceitação da condição existencial de opressão e a solidão do sujeito ao 

demonstrarem o desejo de serem inseridos em uma classe social de reconhecimento. 

O presente trabalho objetiva, pois, analisar o conto “feliz ano novo” e abordar pontos 

críticos à serem discutidos a partir do texto literário.  

2 METODOLOGIA 

O primeiro passo para que a realização do trabalho viesse a acontecer foi a leitura do conto 

“Feliz ano novo”, de Rubem Fonseca. Conto este proposto em sala de aula, para que uma análise 

crítica fosse feita a partir das concepções de leitura do texto literário. Em seguida, pensou-se nos 

principais pontos a serem abordados neste artigo, dos quais destaca-se a violência e a desigualdade 

social.  

Posteriormente, iniciou-se as pesquisas sobre a vida do autor e sobre as influências que esta 

criação escritural trouxe para o conto, bem como, sobre concepções diferentes sobre o conto em 

questão. Por último, iniciou-se a execução da escrita do artigo ao qual produzimos, destacando as 

críticas abordadas e tentando compará-las com a sociedade em que estamos inseridos, ou seja, 

comparando ficção com realidade (passado) e realidade (atual).  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nas análises e discussões deste trabalho sobre a obra de Rubem Alves “Feliz ano novo”, 

pode-se extrair de maneira abrangente a diferença social presente no respectivo conto. Esta obra 

apresenta ladrões pertencentes à classe baixa que, em uma noite de ano novo roubam um carro e 

saem em busca de assaltar uma “festa de bacanas”. (SILVA, 2017). 

Chegando na festa, os assaltantes anunciam o furto e se deparam com os luxos oferecidos 

pelas pessoas de melhores condições, anfitriãs da festa, e adentram a propriedade cometendo vários 

crimes, de roubo a estupro. O dono da casa, abaixado no chão e amedrontado juntamente com os 

demais, diz aos bandidos para pegarem o que quiserem e comerem e eles lhes deixariam em paz. O 

ladrão (Pereba) se dá conta que o senhor só diz isso porque o que eles levassem não lhe faria 

nenhuma falta.  

Fica evidente para os ladrões que o senhor tinha muito mais dinheiro no banco. Sentindo 

raiva, o mesmo manda o homem se levantar e o assassina levianamente, a fim de vê-lo pregado na 

parede com o impacto da bala. Com isso, o seu parceiro (Zequinha), escolheu outro alvo para 

demonstrar-lhe que na madeira era mais fácil da vítima ficar pregada, atirou em outro homem, este 

sim ficando pregado contra a porta de madeira (SILVA, 2017). 

Neste conto, além de se perceber a forma leviana que os bandidos tratam a morte, também é 

perceptível, pela descrição do autor, a intenção de deixar clara a separação das classes, das pessoas 

que estão à margem da sociedade, tendo poucas opções e vivendo em condições inferiores e 

precárias, enquanto outra parte da população, essa em sua minoria, goza de privilégios e estilos de 

vida completamente diferentes. Então, através da obra, é demonstrado não somente a desigualdade 

social, a miséria social, financeira e existencial das classes que vivem com menores recursos, 

recorrendo, na maioria das vezes, à criminalidade (SILVA, 2017). 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo geral a obra de Rubem Fonseca “Feliz ano novo” retrata e crítica de maneira 

veemente, sobretudo ao tratar dos aspectos sociais na década de 70, e que se estendem até aos dias 
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atuais. Neste conto, é perceptível a maneira que é retratada a população que vive à margem da 

sociedade sem o menor vestígio de qualidade de vida, o que leva na maioria dos casos à recorrência 

dos sujeitos vulneráveis à vida do crime. 
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FREI VICENTE: MAPEANDO VIDA E OBRA 

LEITE, R. R.1
1 IFRN – Campus Natal - Cidade Alta – Unidade Rocas 

ÁREA TEMÁTICA: (letras e linguística) 

RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo discutir 
biografia, obra e estilo literário de Frei Vicente 
numa perspectiva de letramento literário, à luz, 
principalmente, de Cosson e Souza (2011) e 
Willeke (1963). Entendemos como uma pesquisa 

documental sobre a produção literária do período 
colonial brasileiro e que nos oportuniza práticas 
sociais de linguagem, além de contribuir 
significativamente para a nossa formação 
integral como agente discente e social. 

ABSTRACT 
This work aims to discuss Friar Vicente's 
biography, the work and literary style in the 
literary writing perspective, in the light, mainly, 
of Cosson and Souza (2011) and Willeke (1963). 
We understand the documentary research on the 

literary production of the Brazilian colonial 
period and that to oportunize the social practices 
of the language, besides contributing 
significantly to our integral formation of the 
student and the social agent. 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultado de um estudo parcial sobre a obra e vida de Frei Vicente, partindo 
do contexto do período colonial. Constitui-se como objetivo discutir a produção literária vicentina na 
perspectiva do letramento literário, entendido aqui como “práticas sociais da escrita que envolvem a 
capacidade e os conhecimentos, os processos de interação e as relações de poder relativas ao uso da 
escrita em contextos e meios determinados” (COSSON & SOUZA, 2011, p. 102), notadamente no 
âmbito da literatura. 

Entre as categorias literárias de base para a análise do corpus de pesquisa, destacamos: o 
registro de linguagem e as temáticas do contexto religioso. Essas categorias nos permitem reconhecer 
a estética literária do Brasil colônia, além de nos possibilitar a geração de dados que apontam para 
um monitoramento literário autônimo em relação à literatura brasileiro.  

Não foram encontradas, no mapeamento que realizamos, pesquisas que tratassem do 
letramento literário a partir da obra literária do Brasil colônia; o registro de linguagem e as temáticas 
próprias dos missionários franciscano daquela época se encontram pontuados em livros de didáticos, 

PALAVRAS-CHAVE:  literatura, Frei Vicente, letramento literário. 

KEYWORDS:  literure, Frei Vicente, literary writing. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1012



embora de maneira sutil. Contudo, esses elementos não foram, até então, abordados na perspectiva 
do letramento literário, na produção editorial brasileira, o que revela a natureza desafiadora, mas 
também a importância de nosso estudo. Ademais, trata-se de uma atividade extrassala de aula, que 
extrapola as lides da disciplina de linguagem, porque se realiza no Grupo de Estudos em Literacia, 
que ainda se encontra em processo de registro, mas já apresenta resultados de estudos de pesquisa. 

Nossa expectativa é que este trabalho apresente a estudantes de ensino médio um caminho 
atrativo de estudo da literatura que demarcou a história do Brasil e, dessa forma, lhes permita também 
fazer o percurso do letramento literário. 

2 METODOLOGIA 

Como já pontuamos, este trabalho se realiza sob o olhar do Grupo de Estudos em Literacia 
(GEL), do IFRN Campus Natal Cidade Alta, oportunidade em que os vários participantes, em 
processo de letramento literário, realizam semanalmente exposição de asserções sobre a vida, a obra 
e o estilo literário de autores selecionados da literatura nacional. É nesse ambiente de interação que 
se insere nossos estudos sobre Frei Vicente. 

Para atender ao objetivo geral, não tencionamos apenas conhecer a biografia de Frei Vicente. 
Queremos desvendar o estilo do literato estudado, a partir da exploração das suas principais obras, 
considerando o vínculo sócio-histórico em que se encontra sua literatura; e, desse modo, percorremos 
a trajetória do letramento literário, à luz de Cosson e Souza (2011), Coutinho e Sousa (2001) e Willeke 
(1963). É nessa perspectiva que entendemos nosso estudo como uma pesquisa documental, isto é, a 
observação de documentos que ainda não tiveram considerável tipo de tratamento analítico, 
considerado como “material de primeira mão” ou, até mesmo, de “material primordial” (PIMENTEL, 
2001). 

Em função disso, constituem-se em partes de nosso estudo: levantamento biográfico, listagem 
das obras, seleção de obra para análise, análise do corpus e relatório de estudo na perspectiva do 
letramento literário. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Frei Vicente nasceu em Matuim, nas proximidades de Salvador, na Bahia, filho dos 
imigrantes portugueses João Rodrigues Palha e Dona Méssia de Lemos. Estudou no Colégio dos 
Jesuítas, na Bahia, e, em seguida, cursou Direito e Teologia pela Universidade de Coimbra, Portugal. 
Voltou ao Brasil somente em 1587. Exerceu os cargos de cônego, vigário geral e governador do 
bipado da Bahia, tornando-se, em seguida, franciscano.  

Como homem maduro é intitulado pelo Pe. José de Anchieta como “Apóstolo do Brasil”. 
Tornando-se participante da OTM (Ordem de Frades Menores), passou a maior parte da vida se 
dedicando e catequisando os índios. Morreu também em Salvador, aproximadamente com 75 anos 
(BOSI, 1994). 

As obras de Frei Vicente não apresentam uma linguagem formal. Evidentemente, como a 
língua está em constante mudança, encontramos segmentos lexicais que já caíram em desuso. 
Contudo, podemos considerar que se trata de uma linguagem fácil de ser entendida. Pelo fato de esse 
literato ser religioso, usa vários termos com essa vertente, mostra bastante seu lado humano e a visão 
dele acerca dos acontecimentos. 

Classicamente, as obras reconhecidas como de Vicente são duas: a “Crônica da Custódia do 
Brasil”, que teve seus originais perdidos, e a “História do Brasil”, escrito na Bahia em 20 de dezembro 
de 1627, e que se divide em cinco livros. O primeiro livro, “Do descobrimento do Brasil”, trata, como 
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o próprio título indica, do descobrimento do território brasileiro, na chegada das tropas portuguesas,
enfatizando que não era algo planejado.

A terra do Brasil, que está na América, uma das quatro partes do mundo, não se 
descobriu de propósito, e de principal intento; mas acaso indo Pedro Álvares Cabral, por 
mandado de el-rei d. Manuel, no ano de 1500 para as Índias. (FREI VICENTE, 1627) 

[...] 

Brasil, por causa de um pau assim chamado, de cor abrasada e vermelha, com que 
tingem panos, que o daquele divino pau que deu tinta e virtude a todos os sacramentos da 
igreja, e sobre que ela foi edificada, e ficou tão firme e bem fundada, como sabemos, e 
porventura por isto ainda que ao nome de Brasil. (FREI VICENTE, 1627) 

Em seguida, começa a demarcação da terra no território com o Peru e as Índias de Castela, 
onde atualmente é localizada a Colômbia. A unidade de medida bastante utilizada à época era a légua. 

O concerto foi, que de uma das ilhas de cabo Verde chamada Santo Antão se 
medissem 370 léguas para o oeste, e dali lançando uma linha Meridiana de norte a sul, todas 
as terras e ilhas que estavam para descobrir desta linha para a parte do oriente fossem da 
coroa de Portugal, e as ocidentais da coroa de Castela. (FREI VICENTE, 1627) 

Posteriormente, o Frei começa a fazer citações geográficas sobre o clima, destacando, dentre 
outras descobertas, alguns animais até então desconhecidos e uma amplitude de riquezas naturais que 
foram muito exploradas: “Também há minas de cobre, ferro e salitre, mas se pouco trabalham pelas 
de ouro e pedras preciosas, muito menos fazem por estoutras." 

Prosseguindo, fala-se bastante também sobre os índios e seus rituais, suas aldeias, dos 
casamentos e criações de filhos. Segundo Vicente, fazendo a relação com os dias de hoje, é como se 
a pessoa com quem se mantém algum tipo de relacionamento em estágio inicial prestasse serviços 
aos sogros, como pescar, caçar e corta lenha para o fogo; e, depois de casados, vivessem em um tipo 
de agricultura de subsistência no qual o marido derruba o mato, queima-o e dá a terra limpa para a 
esposa; por sua vez, ela planta, colhe e carrega os frutos para um tipo de casa feito de palma. 
Posteriormente, ressalta que eles não possuem unidade de medida e nem números que passem um 
pouco mais que cinco. E, se a contagem ultrapassar isso, passam a contar com os dedos das mãos e 
dos pés. 

Entre os índios, até então chamado por Vicente de "gentio" (termo usado para não civilizados, 
não catequisados), não existiam médicos notáveis. O literato registra a presença de alguns feiticeiros 
que viviam em casas minúsculas com a porta muito pequena em que ninguém ousava entrar, tomar, 
nem tocar em alguma coisa deles. De acordo com Vicente, eles não curavam os enfermos, a não ser 
com "enganos". Também o Frei citou os "acautelados", que se jugavam melhores do que os feiticeiros 
e que aplicavam geralmente ervas para sarar as enfermidades dos enfermos. Conforme Frei Vicente, 
“[...] se a enfermidade é prolongada; ou incurável, não há mais quem os cure, e os deixam ao 
desamparo." 

Nesses relatos, Frei Vicente descrevia o retrato do Brasil-colônia. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, foram apontados dados da literatura vincenteana que revelam a natureza 
histórica ou que apoiam o conteúdo programático da disciplina História, na educação básica. Esse 
aspecto nos chamou bastante atenção porque, nesses mesmos veículos de circulação de informação 
não se faz categoricamente menção às obras de Frei Vicente. São, portanto, dados valiosos, que foram 
coletados primordialmente por frei Vicente, sobre o período em que o Brasil começou a ser 
colonizado. 
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As atividades deste estudo corroboram o letramento literário de todos os participantes do GEL, 
qualificando nossa formação discente e como cidadãos.  
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MANUEL DA NÓBREGA: BIOGRAFIA E OBRA 

RÊGO, M. S.1 

1 IFRN – Campus Natal - Cidade Alta – Unidade Rocas 
ÁREA TEMÁTICA: (letras e linguística) 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo (re)conhecer 
biografia, obra e estilo literário de Manuel da 
Nóbrega, numa perspectiva de letramento 
literário. Nosso estudo teve início com a 
formação do Grupo de Estudos em Literacia 
(GEL), do IFRN Campus Natal Cidade Alta. 

Naquela oportunidade, deliberamos pelo estudo 
dos literatos do período colonial. Nesse sentido, 
assumimos Manuel da Nóbrega para nosso 
estudo, considerando a tríade biografia, obras e 
estilo literário. 

ABSTRACT 

This work has as a goal to recognize the 
biography, work and literary style of Manuel da 
Nóbrega, on a literary writing’s perspective. Our 
study group has started with the formation of 
Grupo de Estudos em Literacia (GEL), of IFRN 
Campus Natal Cidade Alta. 

In that opportunity we deliberate thru the study 
of Brazilian literature from the colonial period. 
On this way we assumed Manuel da Nóbrega to 
our study considering the triad biography, works 
and literary writing.

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo (re)conhecer biografia, obra e estilo literário de Manuel da 
Nóbrega, numa perspectiva de letramento literário. Nosso estudo teve início com a formação do 
Grupo de Estudos em Literacia (GEL), do IFRN Campus Natal Cidade Alta, há 2 meses, que reuniu, 
com o professor orientador, estudantes do curso de Multimídia interessadas em aprofundar 
conhecimentos relacionados aos literatos nacionais. 

Naquela oportunidade, deliberamos pelo estudo dos literatos do período colonial. Nesse 
sentido, assumimos Manuel da Nóbrega para nosso estudo, considerando a tríade biografia, obras e 
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estilo literário como base para nossa formação sob a abordagem do letramento literário que, no dizer 
de Cosson (2006), diz respeito a práticas sociais de linguagem voltadas – ou a partir de – à literatura. 

Considerando que já não se tem no Ensino Médio uma formação literária como a de anos 
atrás, sobretudo porque a literatura já não é objeto de seleções para acesso a faculdades, o projeto, 
cujos resultados preliminares apresentamos neste estudo, se revela como extremamente importante; 
trata-se de uma oportunidade ímpar de acesso a conhecimentos que se configuram em parte 
significativa de nossa cultura. Além disso, o resultado deste estudo será compartilhado com os demais 
estudantes do Ensino Médio do campus em que os participantes do GEL atuam. 

2 METODOLOGIA 

Para atender ao objetivo demarcado em nosso projeto, estabelecemos como meta principal 
mapear as dimensões: biografia, obras e estilo literário. Esse estudo encontra-se ancorado na 
perspectiva de pesquisa documental (GIL, 2008), uma vez que se dedica a análise da prosa produzida 
por Manuel da Nóbrega para compreender esse literato e realizar práticas sociais de inserção na 
literatura nacional.  

Ao se apropriar das considerações biográficas e levantarmos a lista de obras do literato em 
evidência, selecionamos a obra Diálogo da conversão do gentio a fim de percebermos os aspectos 
estilístico e semântico mais ilustrativos da literatura de Nóbrega. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Padre Manoel da Nóbrega nasceu em Portugal em 1517. Estudou em Salamanca e em 
Coimbra. Ingressou na Companhia de Jesus. Em 1549, vem ao Brasil na expedição de Tomé de Souza. 
Participou da fundação das cidades de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Entre as obras da autoria de Manuel da Nóbrega, destacamos: 
- Diálogo sobre a conversão do gentio (1557)

- Informação das coisas da terra e necessidade que há para se proceder nela (1558)

- Cartas do Brasil (1549-1570)

- Tratado contra a Antropofagia e contra os Cristãos Seculares e Eclesiásticos que a Fomentam e a Consentem
(1559) 

- Caso de Consciência para a Liberdade dos Índios (1567)

Constitui-se em corpus de nosso estudo a carta ‘’Diálogo da conversão do gentio’’, uma 
conversa entre o Mateus Nogueira, religioso e Gonçalo Alvarez, curador dos índios. (CAMPOS, 
2012).  

O diálogo trata duas opiniões diferentes sobre a conversão dos índios e da importância dessa 
conversão para vida. Em termos históricos, o texto é objetivo ao evidenciar o método utilizado pelos 
jesuítas para iniciar uma relação com os índios. A obra revela o modo “de se estabelecer o contato 
com os indígenas, e a forma de relacionamento com os moradores, com o governo, enfim, todo o 
processo de colonização compreendido por ele [Padre Manuel da Nóbrega]” (PÉCORA, 2016), como 
se pode observar a seguir: 

Gonçalo Álvares – Estes têm alma como nós? 
Mateus Nogueira – Isso é claro, pois a alma tem três potências, entendimento, memória, 
vontade, que todos têm. Eu cuidei que vós éreis mestre já em Israel, e vós não sabeis isso! 
Bem parece que as teologias, que me dizíeis arriba, eram postiças do P. Brás Lourenço, e não 
vossas. Quero-vos dar um desengano, meu Irmão Gonçalo Álvares; que tão ruim 
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entendimento tendes vós para entender o que vos queira dizer, como este gentio para entender 
as coisas de nossa fé. 
Gonçalo Álvares – Tendes muita razoa, e não é muito, porque eu ando na água aos peixes-
bois e trato no mato com brasil. Não é muito ser frio! E vós andais sempre no fogo, razão é 
que vos aquentais. Mas não deixeis de prosseguir adiante, pois uma das obras de misericórdia 
é ensinar aos ignorantes. 
Mateus Nogueira – Pois estai atento. Depois que nosso Pai Adão pecou, como diz o salmista, 
não conhecendo a honra que tinha, foi tornado semelhante à besta, de maneira que todos, 
assim portugueses, como castelhanos, como tamoios, como aimorés, ficamos semelhantes a 
bestas por natureza corrupta, e nisto todos somos iguais, nem dispensou a natureza mais com 
uma geração que com outra, posto que em particular dá melhor entendimento a um que a 
outro. Façamos logo do ferro todo um, frio e sem virtude, sem se poder volver a nada, porém 
metido na forja, o fogo o torna que mais parece fogo que ferro; assim todas as almas, sem 
graça e caridade de Deus, são ferro frio sem proveito, mas quanto mais se aquenta no fogo, 
tanto mais fazeis dele o que quereis. E bem se vê em um, que está pecado mortal, fora da 
graça de Deus, que para nada presta das coisas que tocam a Deus, não pode rezar, não pode 
estar na igreja, a toda a coisa espiritual tem fastio, não tem vontade para fazer coisa boa 
nenhuma; e se por medo ou por obediência, ou por vergonha a faz, é tão tristemente e tão 
preguiçosamente, que não vale nada, porque está escrito que ao dador com alegria recebe 
Deus. ‘’ 

Gonçalo não acreditava no potencial e no aprendizado dos índios, enquanto Nogueira 
acreditava que eles tinham potencial. Os dois eram vivos na época de Nóbrega, mas a obra não é uma 
ilustração de dois homens vivos. Antes era tudo criação de Nóbrega, inclusive o estilo dos dois 
interlocutores. Esse modo de se basear em personagens verdadeiros, segundo Campos (2012), era 
comum no teatro medieval, o que comprova as pretensões literárias da obra.    

O texto é dividido em 10 parágrafos os quais falam sobre a capacidade de aprendizado e 
conversão dos índios e da importância para a vida. O foco central, nessa perspectiva, era a conversão 
dos gentios. Para isso, discorre sobre o pecado de Adão, através do qual todos se tornaram 
semelhantes, pecadores, necessitando sempre da misericórdia e graça de Deus. Em suma, fora dos 
costumes cristãos, todo agir se torna sem sentido. Usando argumentos de fé, tem-se a certeza de que 
Deus usa pessoas. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já evidenciamos, este trabalho trata-se de um estudo ainda em fase preliminar. Contudo, 
a apreciação inicial, sobretudo da carta selecionada como corpus de pesquisa, revela a natureza 
missionária jesuítica que motiva as ações dos jesuítas daquela época, dentre os quais se encontra 
Manuel da Nóbrega. 

A temática basilar da obra analisada repousava na necessidade de se conhecer o índio e, a 
partir disso, catequizá-lo. Nesse campo, duelava-se a dicotomia: ajudar os índios x eles não tem jeito. 

Destacamos também que a forma de registro da língua muito se distancia da praticada na 
contemporaneidade, naturalmente pelo processo evolutivo da língua. 
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CIÊNCIAS DA SAÚDE
COMUNICAÇÃO ORAL



USO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS POR JOVENS PRATICANTES 
DE ATIVIDADES FÍSICAS NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM: UMA 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

JUNIOR. A. S. D.¹, BARBOSA, F. M. M.², TEIXEIRA, M. R. A.3, COSTA, L. S.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Ceará-Mirim 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi identificar a 
prevalência e o uso indiscriminado de 
suplementos nutricionais nas academias de 
ginástica e espaços destinados para pratica de 
atividades esportivas no município de Ceará-
mirim/RN. O consumo de suplementação 

alimentar sem orientação profissional é 
significativo com predomínio de proteínas e 
aminoácidos. Portanto, é necessário um maior 
acompanhamento de profissionais da área de 
saúde e de campanhas de conscientização.  

ABSTRACT 

The objective of this study was to identify the 
prevalence and the indiscriminate use of 
nutritional supplements in gymnasiums and 
sports grounds in the city of Ceará-Mirim/RN. 
The consumption of food supplementation 

without professional guidance is significant with 
a predominance of proteins and amino acids. 
Therefore, there is a need for greater follow-up 
of health professionals and awareness 
campaigns. 

1 INTRODUÇÃO 

O número de praticantes de exercícios físicos é crescente, refletindo assim o crescente número 
de academias em todo território. A academia de ginástica é um local para a prática de exercícios 
físicos por indivíduos sem vínculos profissionais com o esporte (ALVES & NAVARRO, 2010; 
HIRSCHBRUCH et AL, 2008). Essa demanda é consequência de uma busca por padrões corporais 
estereotipados, como o corpo magro, com baixa quantidade de gordura ou com elevado volume e 
tônus muscular. Por um lado essa realidade é interessante para a prevenção de uma série de 
enfermidades, como doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Mas por outro, esse padrão 

PALAVRAS-CHAVE: Proteínas, aminoácidos, ginástica, intervenção 

KEYWORDS: Proteins, aminoacids, gymns, intervention. 
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estético cria uma pressão social que leva a grande parte dos jovens a fazerem uso de suplementos e 
anabolizantes que possam potencializar o desempenho físico (SABA, 1999). 

Os suplementos nutricionais esportivos englobam uma série de compostos que tem como 
função básica complementar nutrientes na dieta humana que não podem ser adquiridos a partir da 
alimentação, como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos, açucares etc. Além 
disso, outras funcionalidades são atribuídas a esses compostos, como melhorar a performance, 
diminuição de gordura corporal e hipertrofia, além de estimular a recuperação (ALVES & LIMA, 
2009; GOSTON, 2008).   

Os suplementos nutricionais esportivos mais usados pelos atletas não profissionais são: 
proteínas e aminoácidos, com destaque para o whey protein e albumina, creatina, carnitina, vitaminas, 
cafeína, betahidroximetilbutirato, microelementos e bicarbonato. O whey protein, de longe o 
suplemento mais consumido é a proteína do soro do leite extraída durante o seu processo de 
transformação em queijo e pode ser encontrado de três formas diferentes: Concentrada; isolada: 
hidrolisada (COSTA et AL, 2013).  

Esses produtos, alguns “milagrosos”, podem ser encontrados à venda na internet, em 
farmácias, lojas especializadas e supermercados sem nenhuma restrição, como uma prescrição 
emitida por um profissional para garantir que o acesso só fosse permitido após uma consulta. 

Essa realidade se torna mais preocupante quando pesquisas sugerem que estes não cumprem 
com os benefícios anunciados, e em algumas vezes podem causar danos graves à saúde por conterem 
ingredientes que não são seguros para serem consumidos como alimentos ou, ainda, conter 
substâncias com propriedades terapêuticas, que não podem ser consumidas sem acompanhamento 
médico (ALBUQUERQUE, 2014; STEPHENS & OLSEN, 2001). 

Baseado em todas essas afirmações, é emergente a necessidade de pesquisas científicas em 
adolescentes para avaliar os efeitos benéficos e a segurança do seu uso a longo prazo. Tão importante 
é a educação nutricional para os adolescentes atletas. Finalmente, a elaboração de regulamentações 
sobre o assunto facilitaria a atuação dos profissionais de saúde e a educação do público em geral sobre 
o uso seguro e eficiente desses produtos.

Portanto, esse trabalho teve como objetivo identificar a prevalência e o uso indiscriminado de 
suplementos nutricionais nas academias de ginástica e espaços destinados para pratica de atividades 
esportivas no município de Ceará-mirim/RN, bem como desenvolver uma proposta de intervenção 
que possa ser utilizada como uma ferramenta de conscientização para um uso responsável de 
suplementos alimentares (Ciclo de palestras em escolas, Sites, jogos e/ou aplicativos móveis) 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa teve como público-alvo jovens de até 25 anos de idade praticantes de atividade 
física em academias e demais espaços específicos para tal fim no município de Ceará-mirim/RN.  

Inicialmente se identificou esses espaços de forma a permitir a retirada de uma amostragem 
significativa para análise dos nossos resultados. A partir daí várias ferramentas de pesquisa foram 
utilizadas para se alcançar o objetivo proposto: 

a) Revisão da literatura a partir da consulta de artigos e reportagens relacionadas ao tema
e que foram publicados em livros e revistas especializadas; 
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b) Observação semiestruturada a partir de visitas aos espaços e academias destinadas a
prática de atividades físicas. Buscaremos coletar informações acerca do comportamento e hábitos dos 
jovens atletas; 

c) Entrevistas e questionários semiestruturados com o intuito de analisar o perfil dos
atletas jovens, a prevalência do uso dos suplementos, a fonte de informação dos usuários sobre esses 
produtos, a existência de um acompanhamento especializado, dentre outros. Um questionário piloto 
foi aplicado para uma amostragem menor (em torno de 20 atletas de diferentes academias). 

d) Desenvolvimento de uma ferramenta de divulgação e intervenção. A ferramenta teve
como princípio alertar aos jovens acerca dos efeitos do uso incorreto dos suplementos alimentares. 
Vale ressaltar que todos os estudantes do projeto são do curso técnico de Informática, o que facilita a 
criação de ferramentas mais interativas.     

É importante destacar que o projeto foi encaminhado para avaliação por um Painel de Revisão 
na escola, composta pela assistente social, um docente, e o diretor acadêmico. Prevê-se, conforme 
mostrado acima, aplicação de questionário e entrevistas, bem como observações, o que torna 
necessário tal procedimento.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os questionários de pesquisa foram aplicados em quatro academias diferentes do município 
de Ceará-Mirim para um total de 60 entrevistados. Os resultados revelam que a maioria dos 
praticantes das academias são do sexo masculino (66%) com ensino médio (55%). Quanto à prática 
de atividades físicas, os entrevistados declararam, em sua maioria, praticá-las até no máximo quatro 
vezes por semana (93,3%), e também, como mostrado na figura 1, os principais motivos que os 
levaram à prática foram a busca de uma melhor performance e a oportunidade de superar o 
sedentarismo, com 40% e 33% dos praticantes, respectivamente.  

Figura 1. Principais motivos para a prática de atividades físicas. 

 Dos praticantes de academia pesquisados, cerca de 53% (32 atletas) dizem consumir 
suplementos alimentares. É interessante destacar que a grande maioria dos consumidores de 
suplementação são indicados por amigos (60%) e educadores físicos (20%) (figura 2). 
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Figura 2. Caracterização da indicação do uso de suplementos pelos praticantes de 
atividade física 

Esses resultados corroboram pesquisas que indicam que como consequência da preocupação 
com a saúde e estética têm-se comprovado uma preocupante falta de informação e orientação em 
relação as questões nutricionais, e, assim, o praticante de academias acaba por desenvolver hábitos 
alimentares inadequados, ou consumir erroneamente suplementos alimentares, prejudicando o 
alcance de seus objetivos com a prática de exercícios físicos (HIRSCHBRUCH et al, 2008; PEREIRA 
& CABRAL, 2007). Ainda, é extremamente corriqueiro, além de prejudicial, a indicação de 
suplementos por profissionais de educação física, enquanto que médicos e nutricionistas, que seriam 
os profissionais habilitados para tal indicação, não são as principais fontes de prescrição 
(HIRSCHBRUCH et al, 2008). 

A tabela 1 nos traz algumas informações mais específicas quanto ao uso de suplementos por 
esses praticantes de atividade física. Podemos observar que todos os usuários de suplementação fazem 
uso de algum tipo de proteína ou aminoácidos. Esse resultado já era esperado, visto que outras 
pesquisas vêm mostrando uma predominância no uso de suplementos proteicos e aminoácidos de 
cadeia ramificada, com destaque para o whey protein e BCAA (ALBUERQUE, 2014; ALVES & 
NAVARRO, 2010).  
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Tabela 1. Características de utilização de suplementos alimentares por praticantes 

de exercícios físicos 

SUPLEMENTO 
ENTREVISTADOS 
QUE FAZEM USO  

PRINCIPAL OBJETIVO DO 
USO DE SUPLEMENTOS 

EFEITOS COLATERAIS 
OBSERVADOS 

Proteínas e Aminoácidos 32 

Ganho de força (n=4) 

Aumento de peso (7) 
Aumento de massa 

muscular (n=27) 

Maior disposição (n=1) 

Creatina e Carnitina 
12 Ganho de força (n=2) 

- 
Maior disposição (n=10) 

Vitaminas e Minerais 
20 Ganho de força (n=14) 

- 
Evitar doenças (n=6) 

Extratos, botânicos e ervas 
Mistos 

12 Maior disposição (n=12) Ansiedade (4) 

Os objetivos de uso dos suplementos citados foram os mais variados. Por exemplo, aqueles 
que declararam utilizar proteínas e aminoácidos disseram ter como objetivos o ganho de força, 
aumento de massa muscular e maior disposição para o treino, enquanto que aqueles que disseram 
consumir vitaminas e minerais pretendiam evitar doenças e o aumento de força física. Isso demonstra 
que a suplementação pode ser indicada para uma série de objetivos, entretanto, vale alertar que apesar 
de estudos demonstrarem melhora no rendimento esportivo a partir do uso de suplementos, alguns 
pesquisadores questionam seu uso e outros recomendam a realização de trabalhos mais aprofundados 
que venham a determinar a função e os efeitos desses produtos no organismo (PETRÓCZI, 2007; 
STEPHENS, 2001). 

A partir da tabela 3 podemos observar também que alguns usuários declararam efeitos 
colaterais como aumento de peso e ansiedade para os usos de Proteínas e Aminoácidos e Extratos 
botânicos e de ervas Mistas, respectivamente. Segundo ALBUQUERQUE (2014), alguns 
suplementos quando utilizados sem orientação profissional pode trazer danos à saúde do usuário ou 
simplesmente não cumprir com o seu objetivo de uso.  

Esses dados sobre uso de suplementos por atletas de academias de musculação se tornam mais 
intrigantes quando encontramos que a grande maioria dos usuários de suplementação (31 
entrevistados) declaram que existem alternativas viáveis, saudáveis e baratas de substituição desses 
suplementos, mas infelizmente, pouco tem sido feito para orientá-los quanto a uma alimentação 
adequada. Isso se torna mais complexo quando 1/3 dessas pessoas afirmam não considerar a sua 
alimentação como adequada.  

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados apresentados podemos inferir que o consumo de suplementação 
alimentar sem orientação profissional adequada é considerável e que proteínas e aminoácidos 
predominam entre os consumidores cujos principais objetivos são o ganho de massa muscular, 
disposição e força física. Portanto, torna-se urgente e necessário um maior acompanhamento de 
profissionais da área de saúde, médico e nutricionistas, associado com campanhas de conscientização 
de praticantes de academias e educadores físicos quanto a importância de um consumo correto desses 
produtos. Baseado nisto, estamos desenvolvendo materiais de divulgação contendo informações 
sobre os principais suplementos e seus efeitos colaterais bem como a necessidade de se buscar um 
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profissional adequado e pretendemos criar listas com contatos e informações de nutricionistas e 
médicos especializados na área de nutrição.   
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INTERCAL: MOMENTO DE INTEGRAÇÃO NA A COMUNIDADE ESCOLAR 

DO IFRN CAMPUS NATAL – CIDADE ALTA 
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Kadydja Karla Nascimento Chagas*. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde 

RESUMO 

O INTERCAL objeto deste estudo é o primeiro 
jogo interclasse do IFRN campus Natal – 
Cidade Alta, carrega a integração para a 
construção de suas práticas, analisamos assim a 
influência de jogos com base na integração para 
o desenvolvimento de boas relações entre a

comunidade escolar, tendo metodologia um 
estudo de campo com embasamento teórico. Os 
jogos trouxeram trocas de conhecimentos, 
influindo nos indivíduos participantes a troca de 
vivências, experiências e saberes. 

ABSTRACT 

The INTERCAL object of the study is the first 
interclass game of the IFRN Natal -  Cidade 
Alta campus, carries an integration for a 
construction of its practices, thus analyzes an 
influence of games based on the integration for 
the development of good relations between a  

school community, having a field study with a 
theoretical basis. The games of exchanging 
knowledge, influences and calls for the 
exchange of experiences, experiences and 
knowledge. 

1 INTRODUÇÃO 

Projetos surgem todos os dias e é certo dizer que trazer novas perspectivas e ideias para se 
agregarem a propostas inovadoras que busquem um aperfeiçoamento das relações humanas é 
essencial. Para os alunos do IFRN, transformar sonhos em projetos integradores de influência direta 
no desenvolvimento social e outras questões que rodeiam nosso mundo, é comum e importante para 
a construção de um indivíduo cada vez mais cidadão. Desse modo, inspirando-se em desejos de 
transformar o ambiente escolar, surgiu o INTERCAL. 

PALAVRAS-CHAVE: Integração, jogos, desenvolvimento, IFRN. 

KEYWORDS: Integration, games, development, IFRN. 
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A ideia inicial do projeto partiu de membros estudantes do Grêmio Estudantil do IFRN 
campus Natal – Cidade Alta, apesar de ser também desejo de muitos dos alunos da Unidade. Mas a 
realização de um evento demanda pessoas, tempo e trabalho eficiente em equipes, e foi nesse ponto 
que surgiu a concepção de unir o útil ao agradável. Então, no início do ano letivo de 2016, a  
primeira turma do curso Técnico Integrado em Lazer foi capacitada para o trabalho de realização e 
organização geral do evento esportivo, de forma sistematizada e envolvendo também alunos do 
Curso Técnico Integrado em Multimídia e professores do Instituto, desde o princípio propagando a 
integração e relacionamento interpessoal. 

O INTERCAL foi o primeiro na área das competições esportivas escolares para o campus 
Natal- Cidade Alta, e traz consigo um novo conceito para um evento do tipo, promovendo 
principalmente o sentimento de integração, confraternização e união entre os que fazem o Instituto 
Federal. Tal ideal, fica explícito desde a sua organização geral, que envolve alunos de cursos 
diferentes, professores e outros gestores de áreas também distintas até a disposição de jogo e sua 
variabilidade, onde existe a possibilidade de ações igualitárias para ambos os sexos, pois vemos 
homens e mulheres nos mesmos times disputando de igual para igual, e também outro ponto é a 
variabilidade nas modalidades pois elas atendem aos gostos dos que preferem jogos eletrônicos, 
jogos de mesa e jogos esportivos. Os jogos aconteceram nos dias 28, 29 e 30 de agosto do ano de 
2016, nos campus IFRN Natal – Central e IFRN Natal – Cidade Alta Unidade Rocas, com 
participação assídua de estudantes e servidores da Instituição. 

Objetiva-se nos jogos da integração, muito mais que momentos de competição e 
desenvolvimento esportivo nos alunos. O principal ponto do INTERCAL, é o compromisso com a 
troca cultural, relacionamento entre diferentes esferas sociais de cada indivíduo, promovendo 
confraternização e união entre todos os que constituem o Instituto Federal campus Natal – Cidade 
Alta. Outras características também presentes no projeto que o tornam um movimento integrador, é 
a participação lado a lado de homens e mulheres, alunos e servidores, e também a participação 
daqueles que preferem os jogos eletrônicos. 

Dentro de nossa construção do evento, desde a concepção, espera-se que o INTERCAL seja 
um evento duradouro, marca registrada do campus. Sempre envolvendo o trabalho dos alunos em 
sua elaboração, acrescentando ideias, reconhecendo problemas e construindo soluções para que se 
perpetue na história da Instituição e dos alunos, que vivenciando práticas como essas tornam-se 
melhores profissionais e melhores pessoas, também encontrando seus lugares de atuação, 
habilidades e responsabilidades, o que nos prepara e fortalece para um futuro de sucesso.  

Portanto, este trabalho analisou o relato dessa ação considerada extensão das atividades 
realizadas em sala, então, temos O INTERCAL, primeiro jogo esportivo do IFRN campus Natal - 
Cidade Alta, como objeto de análise deste estudo, tendo como base sua construção no pré-evento, 
evento e pós-evento. Além dos resultados proporcionados dentro campo de aprendizagem de 
trabalho em equipe, os jogos além de trazer muitos ensinamentos e experiências, trouxe uma 
integração e cooperação entre os alunos e servidores da instituição. Essas experiências envolvem, 
não só explanando sua área de conhecimentos, mas também transcendendo esses espaços, 
aprimorando pessoas em suas individualidades e relações interpessoais. 

Como relevância do evento, apresenta-se o distinto caráter do INTERCAL: alunos, 
servidores e terceirizados trabalhando em conjunto, nas mesmas equipes, homens e mulheres no 
mesmo time e uma verdadeira integração através do espírito esportivo. A partir dos resultados será 
visto que atividades assim só tendem a somar no ambiente escolar, e se cada escola pensar um 
pouco mais em integração, as relações escolares podem desenvolver grande progresso. 
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O que é integração? 

Ao procurar pela palavra Integração no dicionário, vemos que etimologicamente essa 
palavra tem a sua origem no latim integrare, verbo que significa tornar inteiro, ato de incorporar um 
elemento num conjunto. Logo, a necessidade de integração no meio escolar fez-se conceito 
principal para criação do evento, mantendo assim seu significado único e imutável para realizações 
futuras. A reunião do campus como modelo de trabalho cooperativo e construção pessoal e 
acadêmica sem hierarquias, lideranças ou absolutismo. 

Dessa forma, o significado da palavra integração está diretamente ligado ao ato de assimilar  
e reunir, de tornar alguém integrado em um grupo ou sociedade. Sendo assim, temos os 
significados: I. Inclusão de uma pessoa, ou grupo, a uma cultura; II. Inclusão de novos membros a 
um sistema; III. Adaptação de uma pessoa ou grupo a um contexto social maior; IV. Assimilação; 
V. Reunião. Dessa forma, podemos indicar como sinônimo de integração: incorporação.

Na Sociologia, o termo integração está mais direcionado para integração social. Isso porque 
a sociologia estuda grupos de pessoas, ou a sociedade como um todo, e por essa razão não olha para 
o ser individual, mas para um coletivo, o ser social. Integração, neste caso concreto, faz referência
ao ato de incorporar totalmente os indivíduos em um país, cidade, comunidade, grupo, criando desta
forma um social coeso, ou seja, uma sociedade única. Ou seja, a integração social diz respeito ao
processo que faz a introdução de pessoas, ou grupos, na sociedade, ou em contextos sociais mais
amplos. Segundo essa ciência social, quanto maior a integração, maior a concordância entre os
membros da sociedade, ou grupo, o que determina a estabilidade social.

A palavra integração, quando usada em relação à organização social em seus delineamentos 
mais amplos, se refere ao grau de contato existente entre os grupos sociais dentro da 
sociedade. Quando os grupos se mantêm em harmonia dentro de uma estrutura central e 
podem trabalhar em conjunto e comunicar-se entre si em ambos os sentidos, estão presentes 
os aspectos essenciais para a integração. (KOLASA, 1978, p.336). 

Em síntese integração se refere ao contato amplo entre pessoas de um mesmo grupo, 
onde elas estão em harmonia, para um objetivo comum do grupo e é dessa forma que o 
INTERCAL buscou trabalhar em seus jogos, usando a integração para alcançar os objetivos 
comuns, a integração partiu desde a organização do evento, usando professores, servidores e 
alunos dos diferentes cursos compreendidos no campus, homens e mulheres, diferentes gêneros 
e etnias, e até as equipes que competiam nos jogos, em uma mesma equipe poderíamos 
encontrar essa mesma integração. 

Integração não significa o fim da competição 

Normalmente o termo “competição” refere-se à ocasião na qual o atleta tem a 
oportunidade de demonstrar seus atributos, seja em um jogo, uma prova ou um confronto entre 
dois ou mais competidores. Na sua forma mais simples de interpretação, a competição 
esportiva pode ser considerada como o momento em que indivíduos ou equipes se confrontam 
para buscar um mesmo objetivo, ou seja, a vitória, no entanto,  para se chegar a ela existem 
vários fatores que fazem parte de todo um processo. Esse processo engloba o planejamento da 
equipe, o planejamento geral da competição, os aspectos administrativos e muitos outros 
fatores paralelos. 

Nesse processo, os participantes da mesma equipe possuem a possibilidade de interagir 
entre si, então, se esses participantes fossem formados como em jogos intercalasse comuns por 
membros de uma mesma turma ou comunidade, eles não iriam poder compartilhar juntos desse 
processo, não poderiam interagir nessas atividades, por isso o INTERCAL é um evento de 
jogos de integração, pois uni a comunidade acadêmica, reúne pessoas diferentes em uma 
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mesma equipe, fazendo-os interagir para alcançarem a vitória. Mas, nesse ponto, podemos 
pensar que agora fazemos um grupo de adversários mas não entre a turma e sim entre pessoas 
diferentes. 

De fato, para Elias (1992), mediante o esporte, e também mediante a política 
democrática, o inimigo se constitui como adversário, e o rodízio no poder e no pódio passa a ser 
visto como normal e desejado. Porém acreditamos que através dos princípios do INTERCAL, é 
capaz de reduzir ou eliminar o caráter agnóstico dos jogos e, assim, construir uma sociedade 
com hábitos e costumes mais integrativos e solidários. Observe-se que “reduzir” não é o 
mesmo que “eliminar”.  Aumentar  a integração e solidariedade não é o mesmo que eliminar a 
competição. 

Outro ponto que podemos colocar em questão é que o INTERCAL surge também como 
uma proposta para solucionar os desentendimentos entre os cursos, nos quais ficavam 
explícitos em comportamentos que acabavam sendo “ofensivos” para alguns sobre o seu curso, 
dessa forma, no momento que se uniu pessoas de cursos diferentes em uma mesma equipe 
verificou-se que aquelas pessoas todas diferentes com suas habilidades se completavam em 
uma ótima equipe, expondo as funções específicas de cada curso e consequentemente 
promovendo o conhecimento sobre suas importâncias no meio acadêmico e social. Vale 
lembrar também que no último dia do evento houve um momento de confraternização, que foi 
fundamental para mais integração entre as pessoas. Pois como sabemos as festas abrem espaço 
para uma participação ativa e representa uma forma privilegiada de lazer, pois, além do clima 
de descontração, cria um espaço essencial para fortalecer e nutrir a rede de relações sociais. 

O INTERCAL 

Sobre as modalidades ofertadas 
As modalidades ofertadas foram selecionadas através de pesquisa com alunos e 

servidores do IFRN campus Natal-Cidade Alta, por meio de pesquisa, onde os participantes 
escolheram um grupo de modalidades pré-selecionadas pela primeira turma de Lazer, 
organizadores do evento. Após os resultados, a práticas a serem realizadas resultaram em jogos 
esportivos “tradicionais” e jogos eletrônicos online, atendendo à diversidade de gostos do 
ambiente escolar. 

Figura 1: Jogos eletrônicos  Figura 2 : Professores vs servidores no futsal 

Fonte: própria (2016) 

Percebe-se dessa maneira que através dos resultados da pesquisa realizadas conseguiu-
se atender a todos os públicos do campus, fazendo com que o evento atendesse todas as 
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necessidades apresentadas, logo contemplando as atividades que dão prazer e diversão à todos 
os participantes, assim, corroborando com os princípios de lazer e integração, e transformando 
a não participação no evento em quase 0%. 

Sobre equipes e estrutura 

Considerando os conceitos de integração e as necessidades presentes no campus, as 
equipes foram estruturadas com liberdade de escolha dos participantes a respeito de quantidade 
de pessoas, nome das equipes e turma dos participantes. Logo, as equipes poderiam ser 
constituídas de pessoas de turmas e cursos diferentes, e sexos diferentes, contemplando a 
participação de homens e mulheres no mesmo âmbito esportivo, de forma igualitária. 

Figura 3: Professores em jogo de queimada  Figura 4: Alunos de Lazer e Multimídia 

Fonte: própria (2016)  

É possível compreender através desse modelo de equipes a sua importância para 
atingirmos o verdadeiro sentido do INTERCAL: A inclusão das diferenças, todas somadas e 
livremente evidenciadas, culminando nos processos de aproximação, cooperação e correlação. 

Sobre programação 

O evento teve duração de três dias, inseridos no calendário acadêmico computando 
faltas e presenças, como em dias de aulas expositivas, incentivando maior participação dos 
alunos. Aconteceu nos dias 28,29 e 30 de setembro do ano letivo de 2016, no campus IFRN 
Natal-Cidade Alta, em turnos da manhã, tarde e noite apenas para algumas modalidades. Os 
movimentos de abertura e encerramento aconteceram, contemplando apresentações dos alunos 
e momentos de juramento e discursos das solenidades do Instituto, bem como a entrega de 
medalhas. 

Imagem 5: Entrega de medalhas Imagem 6: Abertura do INTERCAL 

Fonte: própria (2016) 
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Logo, a programação elaborada contemplou e atendeu as necessidades de uma 
solenidade esportiva e integrativa, prezando a importância dos momentos de confraternização. 

O legado 

Após o evento, iniciou-se o processo de coleta de dados do Pós-Evento, proporcionado 
assim um feedback construtivo para alterações futuras e a estruturação de análises como essa. 
Com pesquisas de satisfação realizadas entre todos os participantes, alguns alunos da turma 1M 
de Lazer realizaram a construção de um E-book sobre o INTERCAL, que reúne informações e 
relatos pessoais de servidores e alunos que participaram do projeto. Os processos de análise do  
INTERCAL também se estenderam para uma apresentação no I Seminário do Ócio, na UFRN, 
onde a exposição do projeto foi excepcionalmente elogiada por professores doutores de 
diferentes universidades do país. 

Diante de tanto sucesso, o evento passou a fazer parte do calendário acadêmico oficial 
do campus do IFRN no qual foi realizado, com data marcada para realização no ano de 2017, 
mostrando a influência dos alunos sobre a instituição da qual fazem parte e sobre a importância 
dos trabalhos cooperativos para a educação. 

2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada através de análises do projeto INTERCAL, tendo a 
pesquisa de campo, empregada através de uma abordagem qualitativa objetivando análise crítica, 
explicação de fenômeno e apontamentos de continuação para os resultados. 

Como referencial bibliográfico, tomou-se como embasamento alguns autores e pensadores 
da área do lazer, da psicologia e antropologia, como: Joffre Dumazedier (1995), Cortez (1999), 
Bueno (1993), Orlick (1989), Terena (2002). Onde o levantamento, seleção e documentação foi 
feito através da análise de bibliografias já publicada sobre o assunto em livros, revistas, 
monografias, teses e dissertações, procurou-se analisar materiais cientificamente já publicados por 
outros pesquisadores. 

Para produção deste estudo empregamos uma abordagem qualitativa, que foi constituída 
antes e depois dos jogos, com entrevistas abertas no início para saber quais modalidades esportivas  
e não esportivas os participantes dos jogos gostariam que estivesse incluso e o modo como queriam 
que elas fossem disputados e no fim, entrevistas para saber se atingimos nosso objetivo. Este último 
ponto refere-se ao período de pós-evento, e a partir das análises retiradas dele iniciou-se o momento 
de Pós-produção, com a realização de relatórios finais para o melhoramento da segunda edição do 
evento. Houve também a pesquisa etnográfica, isto é, a pesquisa baseia-se na observação e 
levantamento de hipóteses, onde procura-se descrever o que, na sua visão, ou seja, na sua 
interpretação, está ocorrendo no contexto pesquisado, para tentar compreender através da 
observação assistemática como os participantes estavam se comportando antes, durante e depois da 
realização dos jogos da integração. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados alcançados foram surpreendentes e motivadores para a continuação dessa 
proposta. O INTERCAL foi um sucesso entre todos que fazem o IFRN campus Natal Cidade Alta, 
professores, alunos, terceirizados e servidores técnico-administrativos trouxeram consigo um 
feedback positivo e empolgante sobre como as ideias aplicadas foram eficazes e como foi bonito de 
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se ver a integração existir de forma tão natural e de grande expressão no relacionamento entre 
diferentes pessoas. Além da resposta que obtivemos dos alunos e demais servidores do campus,,  
que compreenderam a essência dos jogos e através de um feedback eficaz transmitem sugestões de 
ajuste e novas ideias. Como podemos observar em alguns discursos: “O INTERCAL foi  a 
realização de um sonho de todos os alunos dos cursos técnicos. E o objetivo do INTERCAL é muito 
bonito, pois ele faz com que todos os jogadores não tenham o intuito apenas de jogar, de competir, 
não apenas de ganhar o jogo como a maioria das competições são”, “Juntos durante três dias, 
toda a comunidade do IFRN Campus Natal - Cidade Alta, seja ela servidores, terceirizados e  
alunos de todos os cursos estiveram não só em competitividade, mas em integração, sorrisos que 
pouco se notava no dia a dia, disposição, emoção, cumprindo assim além de seus objetivos.” 

Assim, percebemos que atividades como essa são de grande importância no ambiente 
escolar, pois são uma alternativa de melhorias, ao somar observamos que essa prática é uma 
atividade de lazer bem característica do interesse físico, que desenvolve relações e traz 
ensinamentos aos participantes, como o espírito de grupo, aceitação, no envolvimento e na diversão 
levando-se a um âmbito mais cooperativo, tendo em vista que o esse é o principal objetivo dos  
jogos cooperativos "O objetivo primordial dos jogos cooperativos é criar oportunidades para o 
aprendizado cooperativo e a interação cooperativa prazerosa" (ORLICK, 1989, p. 123). A opção 
por essas modalidades e formas de intervenção entendidas como aquelas “adequadas” aos sujeitos 
entram em uma intervenção educativa. A respeito disso Rigon (1996) discorre: 

[...] para nós a psicoterapia não constitui uma alternativa à parte, mas deve estar associada a 
um projeto global de integração que considera a complementaridade entre os diferentes 
tipos de intervenção, dentre os quais ocupam uma posição privilegiada as intervenções de 
tipo educativo. (RIGON, 1996, P.153) 

As proporções que uma proposta de integração pode tomar, sem dúvidas giram em torno das 
relações interpessoais, onde o INTERCAL também foi bem sucedido promovendo comunicação, 
amizade e respeito, além de proporcionar aos alunos o exercício de suas habilidades na organização 
do evento, o que movimentou ainda mais a troca de experiências e aprendizagem. 

[...] da experiência com os jogos cooperativos e demonstraram alegria e satisfação a maior 
parte do tempo, além de muita vontade e empenho para solucionar imprevistos e 
dificuldades na execução das atividades. Observou, ainda, as seguintes categorias de 
comportamento atitude durante o trabalho com os jogos cooperativos: ação aleatória, 
interação social, papel do desafio no “fluir”, pensamento reflexivo e solução de problemas 
e cooperação. (CORTEZ,1999, p.8) 

A satisfação e alegria que o jogo cooperativo nos traz é muito grande, pois ele nos mostra 
que o ganhar não é o mais importante, mas o participar, o estar junto com o outro brincando e 
sorrindo é o que importa, e foi exatamente o que o INTERCAL nos trouxe. Além da inclusão das 
necessidades e gostos particulares dos alunos, onde modalidades tradicionais e inovadoras eram 
ofertadas, equilibrando assim os diferentes gostos por jogos eletrônicos e jogos esportivos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Prezando a educação por meio de práticas de integração e exercícios, com a vivência de 
um projeto integrador, como o INTERCAL, conseguimos atender as necessidades do campus, 
dos participantes se reconhecerem como indivíduos igualmente importantes para a construção 
de um grupo, uma unidade, e que no futuro constituirão uma sociedade, cada um podendo 
integrar-se e integrar o outro em suas áreas de atuação, porque um dia vivenciaram a integração 
de forma essencial e leve no ambiente escolar. 

Foi possível mostrar a importância dos jogos cooperativos, pois percebe-se que todos 
interagiam umas com as outras, que não haviam barreiras subjetivas, todas estavam alegres e 
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satisfeitas com os jogos. Tudo isso é educação, porque educar é transmitir valores, costumes e 
hábitos, é compartilhar, respeitar e conviver em unidade construindo um ambiente saudável e 
que possibilita cada personalidade a ser como essencialmente ela é, sem preconceitos ou 
subjugações. 

Através da elaboração do INTERCAL – jogos de integração do IFRN campus Natal - 
Cidade Alta, projeto de jogos esportivos que não visam a competição entre os participantes, mas 
a cooperação entre os participantes e entre as equipes, foi possível perceber como essas 
afirmações são verídicas. O ato de vivenciar o lazer, o ócio e a livre escolha nos ambientes 
comuns da escola, com uma nova perspectiva de uso, possibilitou o crescimento de cada 
participante, seja na organização ou na prática dos jogos. O projeto proporcionou trocas 
imensuráveis de conhecimentos, influindo grandemente nos indivíduos que constituem o 
campus e consequentemente alterando toda a comunidade acadêmica, graças à permuta de 
vivências, experiências e saberes que foram permitidos no evento.  
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CIÊNCIAS DA SAÚDE
PÔSTER



QUALIDADE DE VIDA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: DIÁLOGOS A 
PARTIR DA AGROECOLOGIA 

RESUMO 

Esta pesquisa relaciona qualidade de vida, saúde 
e sua relação com a agroecologia, com enfoque 
sobre benefícios do alimento orgânico para a 
saúde. A metodologia consiste em pesquisa 
bibliográfica e nos ajudou a delimitar o problema 
e definir técnicas de pesquisa e da análise dos 

dados. Para coleta de dados está sendo utilizado 
o questionário destinado a frequentadores de
academias. Se espera discutir a relação que esse
público estabelece com sua alimentação, com a
saúde e a qualidade de vida.

ABSTRACT 

This research relates quality of life, health and its 
relationship with agroecology, focusing on the 
benefits of organic food for health. The 
methodology consists in bibliographical research 
and helped us to delimit the issue and define 
research techniques and the data analysis. For 

data collection is being used the questionnaire 
intended for people attending academies. It is 
expected to discuss the relationship that this 
public establishes with their eating, health and 
quality of life. 

1 INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida é um assunto que está presente em nossa sociedade, uma vez que, está 
diretamente ligada à trajetória de desenvolvimento humano e da organização social. Dessa maneira, 
podemos destacar que vários fatores, como desenvolvimento urbano, convívio social e hábitos, 
compõem a rotina dos seres humanos de modo a compor a qualidade de vida. Dentre eles a 
alimentação e a prática de exercícios físicos são fatores que se relacionam diretamente com a 
qualidade de vida do ser humano, onde nossa pesquisa se propôs a discutir.  

O conceito de qualidade de vida e saúde vai muito além de manutenção da saúde. Nessa 
perspectiva, o que se entende por saúde transcende a concepção de ausência de doenças. A qualidade 
de vida se relaciona com a auto estima, bem estar, ausência de doenças, estado emocional, interação 
social, atividade intelectual, estilo de vida, satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o 
ambiente em que se vive. Assim sendo, a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos 
regulares fazem parte da qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia, Agricultura orgânica, qualidade de vida 
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Por conseguinte, o consumo de orgânicos pode estar associado a uma alimentação saudável e 
é um assunto ascendente no nosso meio, pois é crescente a busca por uma alimentação de excelência, 
que preze não somente uma dieta altamente nutritiva, como também a ingestão de alimentos isentos 
de agrotóxicos. Vale salientar que a agricultura orgânica está dentro do campo de atuação da 
agroecologia que será também abordada por esta pesquisa. 

O termo Agroecologia consiste em um novo paradigma em construção, derivando de duas 
ciências principais: A ecologia e a agronomia. Atualmente, portanto, agroecologia pode ser 
interpretada como o estudo de processos econômicos e de agroecossistemas. Em segundo plano, pode 
ser vista como um agente para mudanças sociais e ecológicas que passam a ser realizadas no futuro 
com o objetivo de se levar a agricultura para uma base sustentável. 

Assim sendo, o presente trabalho busca identificar e discutir os concepções e consumo de 
alimentos orgânicos por pessoas que frequentam academias trazendo conceitos como qualidade de 
vida, saúde, alimentação saudável, agroecologia e agricultura orgânica. Dessa forma, através de uma 
pesquisa de caráter descritivo exploratório, utilizou-se como ferramenta o questionário misto para 
análise qualitativa dos dados como será apresentado a seguir. 

2 METODOLOGIA 

A elaboração deste trabalho se estruturou em duas partes. Inicialmente a utilização de pesquisa 
bibliográfica (periódicos, livros e artigos relacionados ao assunto) que reuniu informações 
disponíveis sobre o tema “Qualidade de vida e alimentação saudável: diálogos a partir da 
agroecologia” que tem como palavras chave: Qualidade de vida, Agricultura orgânica e 
Agroecologia. A seleção dos artigos foi realizada levando em consideração sua coerência com o 
assunto pesquisado e os artigos foram agrupados em pastas separadas de acordo com seu tema central 
(Agroecologia/Agricultura Orgânica ou Qualidade de vida). Além do aprofundamento sobre a 
temática específica foram estudados textos sobre metodologia de pesquisa e ferramentas a serem 
utilizadas para construção de dados da pesquisa. 

Isso serviu de base para fundamentar a pesquisa em questão por meio da construção de um 
questionário de tipo misto, ou seja, com perguntas abertas e fechadas, que foi dividido em três blocos 
de perguntas. A primeira parte é composta por perguntas voltadas a aspectos de uma vida saudável, 
a segunda seção enfatiza a importância da alimentação e, por fim, a terceira parte dá destaque a 
agroecologia e alimentos orgânicos. Observa-se que o processo de coleta de dados está direcionado 
a um público específico que frequenta academias de musculação na cidade de Assú-RN, abrangendo 
as mais diferenciadas faixas etárias. Reuniu-se dados de trinta pessoas pertencentes a cinco academias 
de diferentes localidades da Cidade. A escolha do público alvo se deu pelo fato de pretender investigar 
se as pessoas que já praticam exercício físico regular têm preocupação com a alimentação saudável, 
e se elas estam atentas quanto a origem dos alimentos que consomem, podendo fazer essa análise 
relacionando qualidade de vida, exercício físico, saúde e o consumo de orgânicos.  

A escolha do questionário foi feita por acreditar que seja o melhor instrumento de coleta de 
dados neste caso específico de pesquisa e público alvo. Dessa maneira, destacamos que o questionário 
é uma forma de analisar percepções dos indivíduos e buscar informações sem a necessidade de um 
entrevistador, de maneira objetiva, sem revelar informações pessoais, consequentemente otimizando 
tempo daquelas pessoas que foram convidadas a contribuir com nossa pesquisa e possibilitando 
atingir um maior número de pessoas de localidades diferentes. 

A opção pela metodologia descritiva exploratória da pesquisa se deu pelo fato de que dessa 
forma há capacidade de agrupar informações obtidas nos questionário descrevendo e explorando os 
dados para uma análise qualitativa, através de discussões presentes na literatura da área. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa em questão está em andamento. A fase bibliográfica não foi concluída, visto que 
permeia toda a elaboração da pesquisa até a sua finalização na análise dos dados. A partir dela foi 
possível aprofundar conhecimentos adquiridos previamente com relação a qualidade de vida, 
agroecologia e agricultura orgânica e metodologia de pesquisa. Em um segundo momento foi 
realizado a aplicação de um questionário com pessoas que frequentam academias. 

Dentro desse campo de estudo, durante a pesquisa bibliográfica, observa-se que 
cotidianamente as pessoas costumam enquadrar o termo qualidade de vida e estado de saúde como 
sinônimos. Porém podemos destacar que existem pesquisas que procuraram aprofundar e mostrar o 
quão é vasto o conceito de saúde. Atualmente entende-se que o conceito de saúde é bem mais 
abrangente do que a ausência de doença, Marchiori Buss afirma que: “[...] saúde deixa de ser um 
estado estático, biologicamente definido, para ser compreendida como um estado dinâmico, 
socialmente produzido.” (MARCHIORI BUSS p. 174, 2017). 

Logo, por se tratar de um conceito amplo, especialistas também divergem no momento de 
conceituar qualidade de vida. Recentemente a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu 
qualidade de vida como “[...] a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da 
cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”. 

Ademais, no livro “Qualidade de vida: definição, conceitos e interfaces com outras áreas de 
pesquisa”; escrito pelos respectivos autores: Marco AntonioBettine de Almeida, Gustavo Luis 
Gutierrez Renato Marques; afirmam que: 

O universo de conhecimento em qualidade de vida se expressa como uma área 
multidisciplinar de conhecimento que engloba além de diversas formas de ciência e 
conhecimento popular, conceitos que permeiam a vida das pessoas como um todo. Nessa 
perspectiva, lida-se com inúmeros elementos do cotidiano do ser humano, considerando 
desde a percepção e expectativa subjetivas sobre a vida, até questões mais deterministas como 
o agir clínico frente a doenças e enfermidades. (ALMEIDA, GUTIERREZ, MARQUES, p.
13, 2012)

Entretanto, apesar de existir inúmeras vertentes a serem discutidas, esta pesquisa se ateve a 
explorar somente um fator da qualidade de vida: A alimentação saudável. Uma vez que, este fator 
permite uma aproximação maior com a agroecologia e a agricultura orgânica.  

Nesse sentido, uma das formas de se obter qualidade de vida dentre todas as suas vertentes é 
por meio de uma alimentação diversificada que preze pelo fornecimento dos nutrientes necessários 
para o bom funcionamento do organismo. Em nossa opinião, um passo importante é estar atento 
acerca da procedência dos alimentos, pois a forma que é produzido influencia diretamente no que diz 
respeito à qualidade do produto final. Lembrando que somente uma agricultura de base sustentável é 
capaz de produzir um alimento altamente nutritivo, isento de agrotóxicos que prejudicam a saúde 
humana e o meio ambiente. 

A agricultura convencional chegou no Brasil no fim da década de 1940, porém os resultados 
expressivos foram obtidos durante as décadas de 1960 e 1970, com a intitulada revolução Verde, 
expressão que surgiu somente em 1966. Este programa ofereceu para os produtores verdadeiros 
pacotes tecnológicos. Se fundamentou com o objetivo de aumentar a produção, se sobrepondo as 
técnicas agrícolas tradicionais, reunindo práticas tecnológicas, que inclui a utilização de sementes 
geneticamente modificadas, fertilizantes químicos, agrotóxicos com maior poder biocida, irrigação e 
motomecanização. Assim sendo, “Todas as práticas da agricultura convencional tendem a 
comprometer a produtividade futura em favor da alta produtividade no presente” (GLIESSMAN, 
p.40, 2000).
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Nesse cenário, surge a agroecologia e a agricultura orgânica. É relevante frisar algumas 
diferenças entre Agroecologia e Agricultura orgânica, visto que, ambos os termos são facilmente 
confundidos. Nota-se que o produto orgânico pode ser agroecológico ou não. Produtos denominados 
orgânicos não significam alimentos livres dos padrões convencionais, podendo exercer em sua 
produção a monocultura em extensos latifúndios, eles apenas não usam a indústria química como 
alternativa de combate de pragas, sendo admissíveis as demais industrias: mecânica, energética, 
logística. Enquanto isso agroecologia é ciência que soma conceitos de ciências naturais e ciências 
sociais, envolvendo práticas abrangentes como policultivo, rotação de culturas, sistemas 
agroflorestais, cultivos de cobertura e integração animal, que visam a construção de um 
agroecossistema sustentável. A agroecologia deve ser entendida como mais do que uma espécie de 
agricultura que renuncia o uso de agrotóxicos, como podemos ver a seguir: 

A proposta agroecológica enfatiza agroecossistemas complexos nos quais as interações 
ecológicas e os sinergismos entre seus componentes biológicos promovem os mecanismos 
subsidiem a fertilidade do solo, sua produtividade e a sanidade dos cultivos. (ALTIERI, p. 
105, 2012) 

Nesse sentido, um dos maiores desafios da atualidade é se produzir em quantidade suficiente 
alimentos que prezem pela segurança alimentar. Portanto, produzir de maneira sustentável é 
indispensável para que se possa garantir todas as propriedades nutricionais, como também 
organolépticas dos alimentos. Nessa perspectiva, alimentos de origem orgânica são fundamentais 
para se garantir uma alimentação de excelência, pois estão desprovidos de qualquer aditivo químico. 

Partindo dessa verdade, as vantagens da ingestão de orgânico enquadram uma visão social e 
ambiental uma vez que ao consumi-los concomitantemente você está contribuindo indiretamente na 
diminuição dos impactos ambientais causados pela forma indevida de se realizar agricultura, além 
disso, está deixando de ingerir resíduos de agrotóxicos usados no plantio da agricultura convencional. 

É importante pontuar que várias pessoas questionam as vantagens nutricionais dos alimentos 
orgânicos porque, tendo em vista macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras), praticamente 
não há diferenças consideráveis entre eles e os convencionais. Porém, pesquisas indicam que, como 
os vegetais cultivados sem agrotóxicos desenvolvem mais defesas naturais, os orgânicos possuem 
mais micronutrientes (minerais, vitaminas, fitonutrientes e antioxidantes), sintetizados como defesa 
natural contra os insetos e plantas competitivas. 

[...] maior teor de matéria seca em tubérculos, raízes e folhas; maior teor de ferro e magnésio 
em vegetais como batata, couve, cenoura, beterraba, alho-poró, alface, cebola, aipo e tomate; 
mais vitamina C na batata, alho-poró, couve e aipo; maiores quantidades de betacaroteno no 
tomate, cenoura e leite orgânicos; maiores quantidades de fitoquímicos na maçã, pêssego, 
pera, laranja, cebola, tomate, batata, pimentão, óleo de oliva (compostos fenólicos), vinho 
(resveratrol) e tomate (ácido salicílico) (25). O estudo francês destaca ainda o maior teor de 
ácidos graxos poli-insaturados no leite, ovos e carnes orgânicas, uma vez que a dieta à base 
de pasto e a criação livre preconizada no manejo animal orgânico têm como resultado carne 
e leite com menores teores de gordura saturada (25). Ambas as revisões confirmam o teor 
aumentado de nitratos em alimentos de origem convencional. (SOUSA; AZEVEDO; LIMA; 
SILVA, 2012, p. 515) 

Diante do que foi exposto, se espera com a construção dos dados advindos dos questionários 
possamos analisar o quanto as pessoas que já praticam exercícios físicos estão também preocupados 
com a alimentação saudável e se conhecem e consomem alimentos orgânicos na busca pela qualidade 
de vida. Essa discussão se fará muito importante, pois a agroecologia está em constante crescimento, 
tanto na produção acadêmica quanto no que diz respeito à disseminação entre a população. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sem dúvida a construção dessa pesquisa se faz importante para o meu desenvolvimento 
enquanto pesquisadora iniciante e a reflexão sobre minha formação enquanto técnica em 
Agroecologia. Uma vez que busca responder anseios pessoais e relaciona temas do meu interesse e 
da área tecnológica pela qual perpassa minha formação. A pesquisa também deve contribuir com a 
área acadêmica da agroecologia, como explicitado anteriormente, está em constante evolução e 
discutindo diversos temas como o da qualidade de vida que se faz muito importante em nossa 
sociedade. Outro ponto importante a ser destacado é a relação das pessoas envolvidas na pesquisa 
com o assunto, que ao responderem o questionário podem ser levadas a uma reflexão relacionada a 
alimentação saudável e ao consumo de orgânicos. 

Embora a pesquisa ainda esteja em desenvolvimento almejamos concluí-la com resultados a 
serem apresentados no Congic.  
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ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NO 
MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU-RN, CORRELACIONANDO-AS COM O 

SANEAMENTO BÁSICO 

RODRIGUES, T. M.1; DIAS, J. P. M. M.2; TAVARES, D. L.3 ; SILVA, L. A. A.4  e SILVA, S. T. B.5
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

Dengue, Zika e Chikungunya são transmitidas 
pela fêmea do mosquito Aedes Aegypti, que 
coloca a saúde pública em alerta. O presente 
trabalho é fundamentado no levantamento do 
número de casos notificados das doenças 
supracitadas, bem como a observação das 

condições sanitárias da cidade de Ipanguaçu-RN. 
Dessa maneira, deseja-se apresentar as 
ocorrências subdividindo-as por zonas, para que 
assim seja mostrada a importância das condições 
adequadas de saneamento básico para com a 
saúde pública. 

ABSTRACT 

Dengue, Zika and Chikungunya are transmitted 
by the female Aedes Aegypti mosquito, which 
puts public health on alert. The present study is 
based on the survey of the number of reported 
cases of the above mentioned diseases, as well as 
the observation of the sanitary conditions of the 

city of Ipanguaçu-RN. In this way, it is desired to 
present the occurrences by subdividing them by 
zones, so as to show the importance of the 
adequate conditions of basic sanitation towards 
public health. 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é configurado como “o 
controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito deletério 
sobre o seu bem-estar físico, mental ou social” e tem como principal objetivo a promoção da saúde, 
em que a cada R$1,00 investido e saneamento, economiza-se R$4,00 em saúde pública. 

 O Ministério do Meio Ambiente, classifica através da Lei n° 11.445/07, saneamento básico 
como um aglomerado de ações, serviços e infraestrutura que engloba abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos e drenagem de águas 

PALAVRAS-CHAVE:  Dengue, Zika, Chikungunya, Saúde, Saneamento. 

KEYWORDS:  Dengue, Zika, Chikungunya, Health, Sanitation. 
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pluviais urbanas, para que por meio dessas medidas seja alcançada uma salubridade ambiental uma 
melhor condição de higidez da população. 

A Dengue, Zika e Chikungunya estão presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória 
de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, consideradas arboviroses, são causadoras de uma 
epidemia que atingiu todo o território nacional, ambas apresentam sintomas parecidos, entretanto, 
cada uma tem suas particularidades, que facilitam o diagnóstico, que é feito através de exames 
laboratoriais e laudos médicos. 

 No Brasil, houve um surto epidêmico dessas doenças, em que segundo o Ministério da Saúde, 
o número de casos de Dengue chegou a 1.500.535, Chikungunya 271.824 e Zika 215.319, essas
ocorrências foram notificadas em todo o país e localidades que apresentam condições sanitárias
desfavoráveis estão mais propícias a um maior número de casos relacionados com os aspectos de
salubridade ambiental.

A compreensão dos dados analisados, servirá para indicar condições de morbidade e 
ambientais da cidade de Ipanguaçu, sendo necessário que os dados avaliados sejam acessíveis à 
população e ao poder público, para que desse modo, ações que visem a melhoras desses aspectos 
sejam tomadas e mantidas no município. 

2 METODOLOGIA 

A supracitada pesquisa concentrou-se na cidade de Ipanguaçu, localizada no estado do Rio 
Grande do Norte, possui uma população de aproximadamente 15.464 habitantes distribuídos em uma 
área total de 374,248 km² (IBGE – Cidades).  Pertencente ao Vale do Açu, que encontra-se na 
Mesorregião do Oeste Potiguar, Ipanguaçi é caracterizada por ser uma região agrícola e por apresentar 
aspectos do bioma caatinga, como o clima semiárido, com períodos chuvosos e de estiagem bem 
demarcados ao longo do ano. 

Com a existência do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte na cidade, a execução de projetos de pesquisa foram facilitados, de maneira que os discentes e 
toda a população contam com um suporte técnico e docente de qualidade, podendo, assim, cumprir 
seu papel educacional e social no município, que melhorará de forma significativa a qualidade 
ambiental e, por conseguinte a qualidade de vida dos habitantes de toda a região.  

A pesquisa iniciou-se com uma revisão bibliográfica a respeito dos principais conceitos e 
autores relacionados à saneamento, epidemiologia e saúde pública, utilizando como base, dados do 
Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente. Com uma metodologia quantitativa descritiva, 
o estudo prosseguiu com a filtração de dados fornecidos pelo Sistema de Informação de Atenção
Básica (SIAB) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde/Ministério da Saúde
(DATASUS/MS), pelas publicações de boletins epidemiológicos e outros documentos da Secretaria
de Saúde do Estado (SES/RN) e no levantamento de dados secundários da Secretaria Municipal de
Saúde (SEMUS) de Ipanguaçu. Além de pesquisas e entrevistas com representantes da Secretaria de
Saúde do município, que justificaram a falta de alguns dados e notificações no sistema, além de
informar como é feito o diagnóstico de cada uma delas e como ocorre o cadastramento das
supracitadas ocorrências. Dessa forma, dividiu-se os casos de acordo com a zona em que mora as
pessoas infectadas, para que desse modo, seja identificado os problemas que levaram ao aparecimento
das mesmas.

 Avaliou-se, sobretudo, as condições sanitárias, observando os principais problemas 
relacionados à higidez da população, tanto da zona rural como da zona urbana, e em seguida 
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organizando em tabelas e gráficos produzidas com o auxílio do software Microsoft Excel 2013, em 
que as informações ficam mais claras e mais precisas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao longo do período avaliado (2011-2017) foram registrados um total de 128 casos de 
Dengue. Ao analisar esses registros e subdividi-los por zonas, percebe-se que o número de 
ocorrências na zona rural – 76 - é maior que o número na zona urbana – 45-, além de 7 casos sem 
identificação. Posto isso, fica evidente uma maior preocupação em relação aos parâmetros ambientais 
existentes no campo, uma vez que em algumas comunidades rurais não contam com uma distribuição 
de água de boa qualidade, além de locais apropriados para destinar os dejetos e constante 
aparecimento dos focos propícios para a propagação da doença.  

Figura 1 *Dados fornecidos pela secretaria de saúde do município de Ipanguaçu (SEMUS/IP) 
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Figura 2 *Dados fornecidos pela secretaria de saúde do município de Ipanguaçu (SEMUS/IP) 
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             Com relação ao vírus da Chikungunya, os primeiros casos foram registrados no ano de 
2016, em que nesse mesmo ano 21 casos foram identificados, sendo que 18 deles na zona rural, 2 na 
zona urbana e 1 caso sem identificação da área. Tornando-se mais uma vez notório a 
precariedade das condições sanitárias na zona rural em detrimento da zona urbana, uma vez que o 
total de casos no campo é nove vezes maior que na cidade. 

Analisando o número de ocorrências de pessoas infectadas com o vírus da Zika, que 
apareceu pela primeira vez em Ipanguaçu no ano de 2016, observa-se que todos os 62 casos foram 
notificados na comunidade rural de Arapuá, um dos maiores povoados do município, que assim 
como a maioria dos outros povoados rurais, não apresenta uma estrutura de saneamento 
ambiental adequada, não havendo disponibilidade de um esgotamento sanitário, bem como um 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, além de carência da drenagem de águas pluviais. 

Ao longo da pesquisa, nota-se que em alguns anos não se encontram notificações de 
Dengue, Zika ou Chikungunya, sendo perceptível uma falta de organização no controle de 
registros dessas doenças, que corrobora para uma falta de informação a respeito das condições 
e dos problemas analisados, fazendo com que os mesmos sejam esquecidos por parte dos 
habitantes, bem como pelo poder público, que ficam impossibilitados de tomar medidas que 
minimizem o problema. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados apresentados, observa-se a relação de saúde pública e saneamento, 
dando ênfase na zona rural, na qual apresenta um maior número de casos notificados entre o ano de 
2011 a 2017, em que nota-se a falta de uma salubridade ambiental, uma vez que essa zona apresenta 
condições de higidez mais precárias, onde a falta de água de qualidade afeta a maior parte dos 
habitantes, assim como uma má destinação dos resíduos sólidos, falta de drenagem de águas 
pluviais e a extinção de um esgotamento sanitário. 

Na zona urbana, o número de casos notificados ao longo do período observado é menor, 
contudo, bairros que apresentam condições de saneamento básico insatisfatórias, estão mais 
propícios a ocorrência de dengue, zika e chikungunya, já que como na zona rural, não apresenta 
drenagem de águas pluviais que somado com hábitos ruins da população, acarretam no 
aparecimento de água parada que é foco do vetor. 

Nesse sentido, urge a necessidade de medidas mitigadoras, que devem ser adotadas por 
todos os habitantes e difundidas com o auxílio de órgãos públicos, como a Secretaria de Meio 
Ambiente e a Secretaria de Saúde do município, além de uma inspeção sanitária nas residências, 
para que seja identificados e eliminados focos das larvas do mosquito Aedes Aegypti. Nessa 
perspectiva, concerne também às instituições de ensino, o processo de educação ambiental, para que 
os alunos criem uma conscientização a respeito do meio ambiente, conhecendo os problemas, e 
como esses podem afetar a qualidade de vida de todos. Pois, só a partir de uma compreensão em 
relação aos aspectos já mencionados, é possível haver uma melhora nas condições ambientais e por 
conseguinte, nas condições humanas.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

O presente artigo consiste em um estudo 
acerca dos salões de beleza e sua influência à 
saúde ambiental. Sendo assim, este trabalho 
pretende expor e analisar os riscos químicos e 
biológicos desses estabelecimentos. Para 
tanto, além de pesquisa bibliográfica, foi 

realizada uma entrevista num salão de beleza, 
em Natal/RN, onde constatou-se que os 
profissionais da área apresentam um nível 
inadequado de conhecimento sobre os riscos 
que estão expostos, evidenciando a 
necessidade da educação sanitária. 

ABSTRACT 

The present article consists of a study about 
beauty salons and their influence on 
environmental health. Therefore, this work 
intends to expose and analyze the chemical 
and biological risks of these establishments. 
In order to do so, in addition to 

bibliographical research, an interview was 
conducted at a beauty salon, in Natal/RN, 
where it was found that the professionals in 
the area present an inadequate level of 
knowledge about the risks that are exposed, 
evidencing the need of health education. 

1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a mídia e a publicidade em geral expõem a todo minuto propagandas de 
esmaltes, shampoos e cortes de celebridades. Essas propagandas geram um grande sentimento de 
inquietação em muitos telespectadores, que acabam procurando salões de beleza para se adaptarem 
às tendências do momento. Percebendo essa intensa procura, um considerável número de 
indivíduos, de diferentes regiões do mundo, investe todo ano no mercado estético. Em se tratando 
do Brasil, a situação não é diferente. Em conformidade com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas(SEBRAE), cerca de 342 mil salões de beleza são formalmente registrados no 
Brasil, e destes, 286 mil são microempreendedores (MEI). Logo, esse setor estético exerce forte 
influência ao meio ambiente e, consequentemente, à saúde pública. 

PALAVRAS-CHAVE: Riscos químicos, Riscos biológicos, Riscos sanitários, Salões de beleza. 

KEYWORDS: Chemical risks, Biological risks, Health risks, Beauty salons. 
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Nesse enfoque, cabe ressaltar que a situação da saúde ambiental só começou a ganhar 
visibilidade internacionalmente após a conferência de Estocolmo, em 1972 (TEIXEIRA, 2012). 
Segundo Câmara (2011), o conhecimento acerca da relação de saúde e meio ambiente no Brasil, só 
se deu após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente e 
Desenvolvimento em 1992, onde as questões ambientais foram postas como uma das principais 
preocupações relacionadas à saúde da sociedade.  

O órgão que estabelece normas sanitárias para esses estabelecimentos, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), surgiu apenas no ano de 1999, com a lei nº9.782. Essa 
instituição formulou a Resolução nº 79, de 28/08/2000 ANVISA, a qual estabelece a definição e 
classificação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e outros com abrangência neste contexto. 
Dessa forma, essa resolução estabeleceu um padrão a ser seguido em todo Brasil, porém, na região 
Nordeste e, por consequência, em Natal, essas medidas custaram um certo tempo para serem 
implementadas.  

A justificativa do presente artigo consiste, portanto, na carência de estudos acerca da saúde 
ambiental nos salões de beleza, assim como dos riscos químicos e biológicos relacionado a esses 
estabelecimentos. Dessa maneira, objetiva-se através desse trabalho, analisar a situação da saúde 
sanitária em um salão de beleza, por meio do estudo de caso em um próprio, localizado em 
Natal/RN. 

2 METODOLOGIA 

O presente artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva, pois apresenta 
características acerca dos serviços estéticos realizados em um salão de beleza, bem como os modos 
que esses elementos podem interferir na saúde da população. Quanto à técnica de pesquisa, optou-se 
pelo estudo de caso (YIN, 2001) e aplicação de entrevistas, com a finalidade de adquirir 
informações sobre as atividades e métodos realizados para posterior análise dos seus possíveis 
impactos sanitários. Ademais, foram realizadas pesquisas bibliográficas, que consistiram em 
estudos por livros, sites e artigos.  

O estudo em questão foi realizado em um salão de beleza localizado na cidade de Natal/RN, 
utilizando a contribuição dos funcionários em entrevista para identificar as condições sanitárias do 
serviço e avaliar se as mesmas são adequadas. Após a coleta de dados, os mesmos foram tratados no 
IFRN, campus Natal Central, localizado na cidade do Natal/RN. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As informações acerca da situação sanitária dos salões de beleza é uma questão ainda 
deficitária. Por meio do estudo de caso realizado em um salão de beleza na cidade do Natal/RN, foi 
possível analisar que a limitação de conhecimento sobre os riscos químicos e biológicos desses 
estabelecimentos é presente também pelos próprios funcionários que realizam os procedimentos. 

Através da realização da entrevista, a qual envolveu questões relacionadas ao uso de 
equipamentos de proteção individual, higienização dos materiais e riscos químicos e biológicos 
presentes no estabelecimento, foi possível avaliar o nível de conhecimento dos trabalhadores do 
salão de beleza estudado no que se refere a tais aspectos. Tendo em vista que o público do 
estabelecimento estudado é de quantidade mediana, o salão conta com apenas 4 funcionários, sendo 
um deles o dono do estabelecimento.  

Sobre o uso dos EPI’s, todos os funcionários afirmaram que utilizam tais equipamentos nas 
atividades que exigem esse cuidado, como tintura de cabelos, tratamento de unhas, depilação e 
alisamentos. Todavia, o cabelereiro, dono do salão, confessou saber da necessidade da utilização 
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dos óculos em alguns procedimentos, mas revelou não os utilizar. Conforme orientações do Centro 
de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, os EPI’s são, de fato, indispensáveis durante 
atividades com a presença de substâncias químicas ou que possam ter a possibilidade de 
contaminação por agentes causadores de doenças, como a hepatite B e C (transmitidas pelo vírus 
HBV e HCV, respectivamente), herpes, gripe, AIDS (transmitida pelo vírus HIV) e outras.  

Ao serem questionados sobre os metais pesados e substâncias tóxicas que compõem alguns 
produtos químicos manuseados nos salões, a maioria demonstrou ter conhecimento a respeito, 
entretanto apresentaram um déficit em relação a quais danos esses compostos podem causar no ser 
humano. Essa falta de conhecimento é bastante preocupante, haja vista o potencial de risco que 
apresentam para saúde. De acordo com CREM (2011), os metais (chumbo, cádmio e cromo) podem 
provocar problemas pulmonares e renais, encefalopatia, fragilização dos rins e do sistema 
respiratório, além de poderem estar associados ao câncer. 

O dono do salão, por não deter o conhecimento necessário sobre isso, admitiu não levar esse 
fator em consideração na hora da compra. Desse modo, foram encontrados alguns esmaltes cuja 
composição química apresentava substâncias tóxicas, como o tolueno e o formaldeído, que pode ser 
visto na Figura 01.  

Figura 01: Esmalte contendo tolueno e formaldeído. 
Fonte: Elaborada pelas autoras, 2016. 

Em se tratando da higienização dos materiais ou instrumentos utilizados, a cabeleireira 
respondeu que fazia a limpeza de escova e pentes regularmente, utilizando água, sabão e detergente. 
Já a manicure e responsável pela depilação disse que utiliza lixas e palitos descartáveis, ou seja, 
utiliza-os e descarta-os a cada novo cliente, conforme determinação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. O dono e cabeleireiro do salão, por sua vez, informou realizar a limpeza das 
escovas apenas quando percebia visualmente a necessidade de tal ação, o que é considerado 
inadequado pela ANVISA, a qual determina a necessidade de higienização desses materiais a cada 
novo cliente.  

Foi observado que as toalhas recebem um tratamento adequado, sendo lavadas e 
armazenadas em um armário seco, limpo e arejado (Figura 02), embora não sejam embaladas em 
sacos plásticos individualmente, como é recomendado pelas orientações sanitárias. O proprietário 
do estabelecimento também revelou que o uso das bacias com água no amolecimento de cutículas 
ainda é usado, ação desaprovada pela ANVISA, que recomenda apenas os sacos plásticos para essa 
função. Ele também informou que as pinças e os alicates são lavados com álcool 70% e 

XIII CONGIC | III SECITEX 1048



posteriormente colocados na estufa a 200ºC (Figura 03). Quando questionado acerca do uso da 
estufa ao invés da autoclave, máquina de esterilização mais recomendado pela ANVISA, o 
proprietário alegou não ter condições financeiras para adquirir esse aparelho. 

Figura 02: Toalhas armazenadas em armário. 
Fonte: Elaborada pelas autoras, 2016. 

Figura 03: Estufa utilizada na esterilização. 
Fonte: Elaborada pelas autoras, 2016. 

Tratando-se das doenças que a má higienização pode acarretar, a cabeleireira revelou ter 
conhecimento que isso era possível, mas não citou nomes de possíveis doenças. Já a manicure e o 
dono do salão de beleza citaram uma quantidade considerável de doenças, como: Hepatite B e C, 
AIDS, doenças causadas por fungos, contaminação por piolho e dermatite. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio de toda a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso, pode-se analisar que os salões 
de beleza se caracterizam como um setor de serviços que, por realizar atividades que envolvem 
procedimentos químicos e estéticos, podem apresentar um potencial risco de impactos sanitários 
capazes de prejudicar a saúde do trabalhador e consumidor, tendo sido, dessa forma, obtido o 
objetivo geral do trabalho.  

O salão de beleza em estudo apresentou um bom desempenho em organização, higiene e 
conhecimento sobre atividades que podem impactar a saúde da população. Entretanto, foi notado 
que os entrevistados não possuem um grau adequado de informação quanto aos riscos que os 
produtos químicos aplicados podem causar aos envolvidos, constatando a falta de educação 
ambiental e sanitária durante a preparação dos profissionais. 

Nota-se, assim, a intensa necessidade de fiscalização da Vigilância Sanitária nesses 
estabelecimentos, além da importância da conscientização dos funcionários e clientes acerca dos 
perigos resultantes de alguns produtos e práticas utilizadas erroneamente em salões de beleza, no 
intuito de promover a melhoria da saúde da população e buscar continuamente o bem-estar de 
todos. 
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ESTRESSE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO:UM ESTUDO 

DE CASO NA PROFISSÃO DE ELETRICISTA 

LIMA, A. K. A.1; OLIVEIRA, R. F.2; BARRETO, R. K. M. L.3; SOUZA, S. D. Q.4; e PEREIRA, T. M. F. R. A.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Natal Central 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

O estresse ocupacional afeta a integridade do 
trabalhador, podendo levá-lo a cometer erros e 
gerar uma queda na produção. Este estudo 
objetiva identificar o nível de estresse 
ocupacional e a qualidade de vida do eletricista. 
Foi realizada uma pesquisa de campo, 
fundamentada no modelo de Karl Albrecht, por 

meio de entrevistas. A amostra foi composta por 
cinco sujeitos de em uma empresa de engenharia 
elétrica, localizada em Natal/RN. Os resultados 
indicam uma falta de reconhecimento da 
profissão. 

ABSTRACT 

Occupational stress affects the integrity of the 
worker, which can lead to errors and a drop in 
production. This study aims to identify the level 
of occupational stress and the quality of life of 
electrician. A field survey, based on the model by 
Karl Albrecht, was conducted through 
interviews. The sample was composed of five 

subjects filled in an electrical engineering 
company located in Natal / RN. The results 
indicate a lack of recognition of the profession

1 INTRODUÇÃO 

A profissão e o trabalho são determinantes de grande parte de nossas vidas. O trabalho, quando 
satisfatório, determina prazer, logo saúde e quando desprovido de significado, é fonte de ameaças à 
integridade física e/ou psíquica (LIPP, 2006). 

Pesquisas recentes mostram o crescimento das queixas relacionadas ao estresse em função de 
atividades laborais das mais variadas profissões, o estresse ocupacional (CASTRO, 2009). Uma 
dessas categorias afetadas é a dos eletricistas, sendo fundamental o estudo da saúde coletiva nessa 

PALAVRAS-CHAVE: Estresse ocupacional, qualidade de vida, eletricista. 

KEYWORDS: Occupational stress, quality of life, electrician. 
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área para uma efetiva prevenção e promoção da saúde dos trabalhadores. 
Este estudo relata os resultados da pesquisa de campo realizada por alunos do curso 

técnico de Segurança do Trabalho do Instituto Federa de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte/IFRN, objetivando identificar o nível de estresse ocupacional e a qualidade de vida 
na profissão de eletricista. 

2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa de campo, fundamentada nos pressupostos teóricos do modelo 
ecológico da saúde e do bem-estar ocupacionais proposto por Karl Albrecht, que estabelece oito 
variáveis de satisfação geral no trabalho e do equilíbrio eficaz entre estresse e recompensa para os 
trabalhadores: carga de trabalho; variáveis físicas; status do trabalho; prestação de contas; variedade 
de tarefas; contato humano; desafio físico e desafio mental (ALBRECHT, 1978). A coleta de dados 
foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas de acordo com as variáveis categorizadas, que foram 
gravadas por um gravador de voz. 

Os cinco eletricistas que se disponibilizaram para a realização do presente estudo pertencem 
ao setor de inspeção de uma empresa de engenharia elétrica, localizada em Natal/RN. A 
caracterização da amostra é exibida na Tabela 1. 

Tabela 1: Caracterização da amostra estudada. 

NOME IDADE ESTADO CIVIL GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

TEMPO DE 
SERVIÇO 

HORÁRIO DE 
TRABALHO 

Entrevistado 1 27 anos Casado Ensino médio 1 ano 8h ás 18 hs 

Entrevistado 2 35 anos Casado Ensino médio 5 anos 8h ás 18 hs 

Entrevistado 3 27 anos Casado Ensino médio 9 meses 8h ás 18 hs 

Entrevistado 4 32 anos Casado Ensino superior 1 ano 8h ás 18 hs 

Entrevistado 4 33 anos Casado Ensino médio 1 ano e 8 meses 8h ás 18 hs 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

3.1 CARGA DE TRABALHO 

A Figura 1 apresenta o gráfico obtido a partir das respostas dos entrevistados sobre a relação 
entre o salário e a carga de trabalho. 

Figura 1: Relação entre o salário e a carga de trabalho dos eletricistas. 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2017. 
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Entre os entrevistados, 100% se mostraram insatisfeitos em relação a remuneração que 
recebem, como mostra a Figura 1. Essa insatisfação generalizada é decorrente da falta de 
reconhecimento da profissão por parte da empresa, pois além dos profissionais serem expostos a 
diversos riscos, ainda executam variadas atividades e não são valorizados como almejam. 

3.2 VARIÁVEIS FÍSICAS 

A Figura 2 expõe as respostas dos entrevistados relacionadas as variáveis físicas que eles são 
expostos durante o trabalho. 

Figura 2: Variáveis físicas que os eletricistas são expostos durante o trabalho. 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2017. 

Das variáveis físicas que indicam a zona de conforto humano, quatro foram citadas pela 
maioria dos entrevistados da pesquisa, são elas: Exposição ao sol, risco de choques, altura e posições 
inadequadas, como mostra a Figura 2. São variáveis físicas encontradas por todos os trabalhadores 
dessa área, os quais trabalham diretamente com energia elétrica, evidenciando o risco ao choque como 
também a exposição ao sol e alturas, pois trabalham em postes ao ar livre. 

Os entrevistados ainda afirmaram que recebem Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
para diminuir os ricos das exposições às variáveis físicas citadas na Figura 2. O que revela um aspecto 
satisfatório, pois o uso de EPI’s protege a integridade dos eletricistas e também minimizam os 
acidentes e doenças ocupacionais. Mas um dos entrevistados mencionou o atraso na troca dos EPI’s, 
que os leva a trabalhar com EPI’s danificados, os expondo mais ainda. 

Em relação as condições sanitárias da empresa, os trabalhadores reclamaram da falta de um 
local para necessidades fisiológicas. A empresa não oferece sala de descanso, nem local de refeição 
e oferece apenas um banheiro com um mictório para trezentos funcionários, o que os obriga a realizar 
as necessidades fisiológicas em estabelecimentos públicos na cidade. 

3.3 STATUS DO TRABALHO 

A Figura 3 exibe as respostas dos entrevistados relacionadas aos motivos para escolha da 
profissão de eletricista. 

Figura 3: Motivos para escolha da profissão de eletricista. 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2017. 
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Dentre os entrevistados, 100% relataram que escolheram a profissão porque se identificam 
com a área, como mostra a Figura 3. Em que pode ser visto que todos os eletricistas entrevistados 
gostam da profissão, mesmo sendo uma área de trabalho com alto grau de risco. 

Os entrevistados declararam que acham seu trabalho significativo na vida das pessoas, pois 
orientam os clientes a respeito do consumo de forma inteligente, evitando o desperdício. Isso contribui 
para a satisfação pessoal e profissional do trabalhador, motivando-o a desempenhar sua função de 
forma exemplar. 
3.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Dentre os entrevistados, 100% relataram que diariamente apresentam seus resultados de 
produção. Essa obrigação pode gerar uma pressão psicológica devido ao trabalhador se sentir muitas 
vezes ameaçado pelos superiores, como foi relatado pelos entrevistados. 

Os trabalhadores prestam contas da execução de em média oito serviços por dias de variadas 
ordens e geralmente em dois bairros próximos. Mas dependendo do bairro, os eletricistas ainda 
enfrentam transtornos como a perda de tempo devido ao trânsito e a dificuldade de realizar o serviço 
nos bairros comerciais. 

Ainda relataram que não recebem benefícios caso atinjam as metas. Ou seja, os eletricistas 
precisam atingir oito serviços por dia e as vezes, realizam mais que oito serviços e mesmo assim não 
recebem adicionais por isso, o que os deixam insatisfeitos. 
3.5 VARIEDADE DE TAREFAS 

Os eletricistas realizam variadas funções durante o expediente, como: inspeção de desvios, 
troca de medidor, atendimento de reclamações, troca de ramal, selagem do medidor, aferição do 
medidor, retirada de gambiarras, realização de pedido de indenização, preenchimento de documentos 
e outras atividades fora da função, como dirigir os automóveis da empresa. O que mostra que não 
existe muita monotonia na jornada de trabalho deles, mas requer mais atenção e conhecimento para a 
realização de todas as atividades. 
3.6 CONTATO HUMANO 

A Figura 4 apresenta as respostas dos entrevistados relacionadas a necessidade de interagir 
com outras pessoas durante o trabalho. 

Figura 4: Necessidade de contato humano com outras pessoas durante o trabalho. 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2017. 

Como pode ser observado na Figura 4, 100% dos entrevistados declararam que seu trabalho 
requer que interajam com outras pessoas. Entres essas outras pessoas, pode-se citar colegas de 
trabalho, chefes e clientes. 

Um dos entrevistados relatou sobre a comunicação com o parceiro diário de serviços, que é 
um fator primordial para a boa execução do trabalho. Também comentou sobre o relacionamento 
regular entre eles e os clientes, para deixá-los cientes do problema. Em geral, os eletricistas são 
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conscientes da necessidade de um bom relacionamento entre todos os envolvidos para conseguir um 
bom ambiente de trabalho. 

3.7 DESAFIO FÍSICO 
A Figura 5 apresenta as respostas dos entrevistados acerca do esforço físico exigido durante o 

trabalho dos eletricistas como causador de lesões ou doenças. 

Figura 5: Exigência de esforço físico no trabalho dos eletricistas como causador de lesões ou doenças. 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2017. 

Como mostra a Figura 5, todos os entrevistados responderam que o esforço físico praticado 
por eles ao pegar um objeto pesado de mal jeito e ao se posicionar no poste pode causar lesões ou 
doenças. Sendo um fator preocupante para a classe dos eletricistas, pois precisam lidar com essas 
dificuldades diariamente para a realização de suas atividades. 

3.8 DESAFIO MENTAL 

Entre os entrevistados, 100 % afirmaram que suas responsabilidades não afetam sua mente de 
forma negativa. Um dado vantajoso, já que os eletricistas necessitam desempenhar habilidades de 
memorização, observação, raciocínio, tomada de decisão, entre outras, que exigem muito de suas 
mentes. 

Os entrevistados relataram que não ocorreu nenhum acidente com eles e não presenciaram 
nenhum acidente de um colega de trabalho relacionado ao cansaço mental. Quanto a atividade mais 
estressante para os eletricistas, a maioria deles identificaram como sendo a convivência com os 
clientes para resolução de problemas na rede elétrica. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para melhoria na qualidade de vida dos eletricistas é necessária uma melhor atenção por parte 
dos responsáveis por sua segurança. Como também, disponibilização de adequados locais para 
alimentação, descanso e necessidades fisiológicas. Além de um maior reconhecimento da profissão 
do eletricista, o que seria de grande importância não só pela questão de aumento em suas 
remunerações, mas também para exaltar o valor que tem para a sociedade. 
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RESUMO 

A fim de recolher informações sobre o 

adoecimento ou morte de Primatas Não 

Humanos (PNH), a vigilância de epizootias tem 

como objetivo prevenir e controlar a incidência 

de doenças e/ou dos óbitos em uma população 

humana. Técnicas são adotadas para investigar a 

circulação de possíveis vírus que com potencial 

nocivo para a saúde pública, como a Febre 

Amarela (FA) e a raiva, além de promover a 

conscientização da população sobre os riscos 

para a saúde. Não foi comprovado à ocorrência 

de casos de raiva ou FA no RN, transmitida por 

PNH.    

PALAVRAS-CHAVE: Epizootias, primatas não humanos, saúde pública. 

ABSTRACT 

In order to collect information on the illness or 

death of Non-human Primates (HNP), a 

surveillance of epizootics to prevent or control 

the incidence of diseases and / or deaths in a 

human population. Techniques are adopted to 

investigate a circulation of possible viruses that 

pose potential public health hazards, such as 

Yellow Fever (YF) and rabies, and promote 

public awareness of health risks. The occurrence 

of cases of rabies or YF in the RN, transmitted 

by HNP, has not been proven. 

KEYWORDS: Epizootics, nonhuman primates, public health. 

1 INTRODUÇÃO 

A vigilância de epizootias em Primatas Não Humanos (PNH) baseia-se essencialmente em 

recolher informações, oportunamente, sobre o adoecimento ou morte de PNH e investigar 

adequadamente esses eventos, com objetivo de subsidiar a tomada de decisão para a adoção de 

medidas de prevenção e de controle e para diminuir a morbimortalidade da doença na população 

humana, em áreas afetadas (com transmissão ativa) e áreas adjacentes (Ministério da Saúde, 2017).  

Com a notificação do animal morto, autoridades de saúde locais devem notificar o evento, 

de imediato, no prazo de até 24 horas, as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) nos níveis 

estaduais e federais, iniciando assim o procedimento da investigação logo após a notificação. Em 
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amostras de PNH são examinadas possíveis doenças como a Febre Amarela (FA) e Raiva. Com 

isso, é possível cruzar informações a respeito de onde o animal foi encontrado, incluindo fatores e 

condições do local com os possíveis padrões de transmissão favoráveis das doenças. Para efeito de 

vigilância, de notificação e de investigação, deve ser considerada a seguinte definição (Ministério 

da Saúde, 2017): 

Definição de caso suspeito: PNH de qualquer espécie, encontrado morto ou doente, em 

qualquer região do território nacional. Sendo necessário todo caso ser notificado. Baseada nas 

características levantadas, a partir dos achados de investigação, as epizootias devem ser 

classificadas em: 

 Morte de macaco;

 Epizootia de primata “em investigação”;

 Epizootia confirmada para FA;

 Epizootia descartada para FA.

A Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda e não transmissível cujo agente

etiológico é um arbovírus da família Flaviviridae, sendo do gênero Flavivirus. Possui dois ciclos 

epidemiológicos distintos: febre amarela silvestre (FAS) e a febre amarela urbana (FAU). Esse vírus 

é encontrado em mosquitos do gênero Haemagogus e Sabethes, onde o que diferencia cada meio de 

transmissão é o gênero do mosquito transmissor e a área de ocorrência (ARAÚJO, et al, 2011). Na 

FAS, os PNH são os principais hospedeiros do vírus da febre amarela e a transmissão ocorre a partir 

de vetores silvestres, onde o homem participa como hospedeiro acidental; Na FAU, o homem é o 

único hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão se dá a partir de vetores urbanos 

infectados, na qual o principal vetor é o Aedes aegypti (Secretária de Vigilância em Saúde, 2010).  

A FAS é endêmica nas regiões tropicais da África e das Américas. Em humanos, 

normalmente, o aparecimento de casos é antecedido de epizootias em PNH. No Brasil, só há 

ocorrência de casos de FAS e os focos endêmicos até 1999 nos quais estavam situados nos estados 

das regiões Norte, Centro-oeste e área pré-amazônica do Maranhão, além de alguns registros na 

parte oeste do estado de Minas Gerais. No entanto, no período de 2000 a 2009, observou-se um 

surto ocorrido com a expansão da circulação viral no sentido leste e sul do país (Secretária de 

Vigilância em Saúde, 2010). Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, o Brasil vive o maior 

surto de FA já notificado desde 1980, oriundo de Minas Gerais e nas regiões em torno decorrentes 

do desastre ambiental ocorrido no município de Mariana, já havendo casos registrados na divisa do 

estado da Bahia com Alagoas.  

A raiva é uma antropozoonose viral, tratando-se de uma encefalite progressiva aguda e letal, 

leva a vítima a óbito em, praticamente, 100% dos casos. Promovida por um vírus da família 

Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus. Portando de dois, principais, ciclos de transmissão: silvestre e 

urbano. Quanto à forma de infecção, pode-se subdividir a transmissão urbana e rural em quatro 

ciclos epidemiológicos: - ciclo aéreo, na qual envolve os morcegos; - ciclo rural, representado por 

animais de produção; - ciclo urbano, relacionado aos cães e gatos; e o - ciclos silvestre, englobando 

saguis, cachorro do mato, raposas, guaxinim e outros animais selvagens (Secretaria de Vigilância 

em Saúde).  O modo de transmissão dessa doença se dá por meio do vírus contido na saliva do 

animal, normalmente e principalmente, através da mordedura. Assim, o vírus penetra no organismo, 

se multiplica, atingindo o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso central.  
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Sendo assim, o objetivo desse presente trabalho é expor dados referentes aos casos de 

epizootias em PNH nos anos de 2015, 2016 até agosto de 2017. A partir daí, mostrar a importância 

do serviço de vigilância ambiental para o controle e prevenção de doenças que possam impactar a 

saúde pública. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada terá como base o levantamento da base de dados da 

Subcoordenadoria de Vigilância Ambiental – Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN 

(SUVAM/SESAP-RN) no que diz respeito à temática. Utilizando registros de PHN com ocorrência 

de epizootias, no estado do Rio Grande do Norte, referentes ao ano de 2015 até agosto de 2017. 

Fazendo um levantamento das regiões potiguares suspeitas. Sendo complementadas, 

introdutoriamente, com fatos e informações já existentes e executadas em outras regiões do país. 

Com o intuito de mostrar a importância de um sistema de vigilância em epizootias no RN.   

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Por meio do acesso aos dados da SUVAM/SESAP-RN, foi possível perceber que o registro 

de epizootias no estado do Rio Grande do Norte vem aumentando com o passar dos anos. O ano de 

2017 representa um aumento de 131%, aproximadamente, nos casos de epizootias registrados em 

relação ao de 2016, tendo em vista que os casos registrados no ano de 2017 são referentes até o mês 

de agosto, enquanto que o ano de 2016 é de janeiro até dezembro. E se comparado com 2015, houve 

um aumento por volta de 414% (Tabela 1). Quanto à diferença no número de animais em relação 

aos casos de epizootias, isso se dá pelo fato de que a ocorrência de um determinado evento de pode 

conter um indeterminado número de animais envolvidos em um raio delimitado da região. Em uma 

concepção hipotética, de acordo com os dados já registrados, até dezembro de 2017 seriam 

registrados, pelo menos, mais de 43 casos de epizootias no RN. Isso representa um aumento de, 

aproximadamente, 197% se comparado com 2016 e 621% com 2015 (Tabela 2).  

Tabela 1: Comparativo entre os casos registrados de 

epizootias x animais registrados ao longo de janeiro de 

2015 até agosto de 2017. (Fonte: SUVAM/SESAP, 

2017) 

Tabela 2: Perspectiva de casos de epizootias até o final 

de 2017. 
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Observando outros fatores, os municípios com a maior ocorrência de epizootias são Natal 

(2015, 2016 e 2017), Tibau do Sul (2016 e 2017) e Macaíba (2016), conforme a Tabela 3. Pode-se 

considerar vários fatores para que isso ocorra com maior frequência nesses municípios, dentre eles, 

conjectura-se que esses PNH estão em maior contanto com seres humanos, direto e indiretamente, 

e, consequentemente, mais passível a contração de doenças e fatalidades; fatores antrópicos no meio 

ambiente, causando assim um desequilíbrio em seus habitats; e ao fato de o município de Natal ter 

instalado o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) o qual desenvolve a vigilância em PNH e 

treinada para o desenvolvimento de ações de controle e prevenção dessas epizootias.  

Tabela 3: Distribuição geográfica por município de cada caso registrado de PNH ao longo de 2015 a 2017. 

(Fonte: SUVAM/SESAP, 2017) 

De acordo ainda com os dados referentes da SUVAM/SESAP, as amostras coletadas (a 

campo in loco, as amostras são enviadas para o Laboratório Central do Rio Grande do Norte – 

LACEN/RN – como também podem ser enviado o animal inteiro para ser coletadas diretamente no 

LACEN/RN) são enviadas, posteriormente, para o Instituto Evandro Chagas ou a Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), atualmente. São realizados exames, nas amostras coletadas, de reação 

em cadeia da polimerase (PCR), imunoistoquímico (IHQ) e anatomopatológico (biópsia) para a 

identificação da presença do vírus de FA e raiva. A técnica de PCR permite estudar uma parte do 

material ou fragmento especifico da molécula de DNA a fim de detectar e analisar a sequência que 

é o alvo de estudo. É considerada a forma de exame mais segura e confiável quanto aos resultados 

obtidos. O exame IHQ é o método de identificação de antígenos nos tecidos, utilizando o principio 

da ligação especifica de anticorpos e antígenos, usado para o diagnostico de células anormais. É 

visto como um exame subjetivo, de acordo com profissionais da saúde. E a biópsia ocorre com a 

coleta de tecido para o estudo macro e microscópico para o diagnóstico de doenças.  

Foi observado que em 2017 houve, até o momento, um caso registrado de PNH com FA. No 

entanto, o registro cita ainda que o caso marcado como positivo foi para o exame de IHQ e, ao 

mesmo tempo, negativo para o exame de PCR. Isso se dá pelo fato de a técnica do PCR não ter 

identificado a sequência do vírus da FA no fragmento da molécula de DNA e o IHQ estar passível a 

falhas em seus resultado, podendo haver, assim, alteração no resultado obtido, sendo necessário a 

realização do PCR após o exame de IHQ para confirmação da doença alvo. Ainda não foi 

identificado nenhum caso de PNH infectado com o vírus da raiva nos anos de estudo, porém no 

estado Ceará já foi registrado alguns casos. E um total de 27 e 7 casos registrados, referentes aos 
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anos de 2016 e 2017, respectivamente, examinados que ainda estão na espera pelo resultado, de 

acordo com a Tabela 4. É fundamental a realização de exames nas amostras de PNH, por meio da 

vigilância ambiental, com o intuito de evitar casos humanos de doenças como as tais supracitadas.  

Tabela 4: Registros de exames e situação atual das amostras coletadas nos anos de 2015 a 2017. 

(Fonte: SUVAM/SESAP, 2017) 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É fundamental considerar a vigilância ambiental de epizootias para a identificação de 

possíveis doenças que podem acarretar a população humana, podendo levar até ao óbito. Sabendo 

que em novembro de 2015 em Minas Gerais, o Brasil foi submetido a um dos maiores desastres 

ambiental já registrado e até hoje, é possível ver vestígios desse impacto no local afetado e nas 

regiões adjacentes. Diante disso, é importante que haja um sistema de vigilância que possa 

monitorar a circulação dos vírus que possam causar impacto a saúde da população humana, tais 

como a febre amarela e a raiva, já que são doenças que podem levar tantos os PNH como os 

humanos a óbito. É fundamental a capacitação de profissionais da saúde para estudar, controlar 

epizootias suspeitas e zelar pela saúde pública, por meio de campanhas de promoção a saúde, 

atividades de educação e vacinação.  
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CONHECIMENTO DOS DOCENTES SOBRE PRIMEIROS SOCORROS: 
REVISÃO SISTEMÁTICA 

RESUMO 

O objetivo do estudo é analisar a 

literatura a cerca das condutas adotadas pelos 

docentes diante de casos de Atendimento Pré-

Hospitalar, caracterizando-se como revisão de 

literatura, presente na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). Tendo-se como principais pontos 

negativos encontrados: ausências de leis 

educacionais, capacitação e qualificação dos 

docentes sobre a temática pelas instituições de 

ensino, pois, os acidentes são recorrentes e 

necessárias ações preventivas e promocionais da 

saúde. 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to analyze the 

literature about the behaviors adopted by 

teachers in the case of Prehospital Care, 

characterizing itself as a literature review, 

present in the Virtual Health Library (VHL). 

The main negative points were: absences of 

educational laws, training and qualification of 

teachers on the subject by educational 

institutions, since accidents are recurrent and 

necessary preventive and promotional health 

actions.

1 INTRODUÇÃO 

A educação em saúde, tanto no conhecimento como na prática, é o campo que mais 

diretamente vem se preocupando com a criação de vínculos entre o pensar e fazer no cotidiano da 

população e a ação médica. O profissional de saúde, na sua rotina à assistência dos problemas 

médicos individuais, encontra um importante momento para uma prática transformadora da 

realidade social de uma comunidade, pois com uma boa atuação na assistência médica individual, 

consegue respeito e crédito da população para desenvolver ações que haja sobre os problemas mais 

globais da comunidade (VASCONCELOS, 2004). 

Os determinantes comportamentais da saúde são incorporados no processo educacional, 

onde os ensinamentos de condutas saudáveis e de assistência ao próximo devem ser estimulados na 

sua formação. 

 O aumento de atendimentos nos serviços de emergência no Brasil vem crescendo muito nos 

últimos anos e diferentes fatores justificam esta ocorrência; aumentos da população, da 

PALAVRAS-CHAVE: Docentes, primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, prevenção, promoção 

da saúde. 

KEYWORDS: Teachers, first aid,  prehospital care, prevention,  health promotion. 
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criminalidade e da violência são alguns deles. Destaca-se ainda “a maior expectativa de vida, o 

aumento significativo de acidentes e a insuficiente estruturação da rede de serviços de saúde. Isso 

tem transformado a área de urgência numa das mais discutidas do sistema de saúde” (BRASIL, 

2006). Desta forma, torna-se importante preparar também os estudantes para lidarem com situações 

muitas vezes inesperadas. 

Assim, ao se constatar a perda súbita de consciência de um indivíduo adulto, a primeira 

atitude do socorrista deve ser o acionamento do serviço de atendimento médico de urgência e 

emergência (PERGOLA; ARAUJO, 2008). 

A falta de conhecimento por parte da população, em muitos casos, acarreta inúmeros 

problemas, como o estado de pânico ao se deparar com o acidentado, a omissão à assistência, a 

manipulação incorreta da vítima e a solicitação excessiva e, às vezes, desnecessária do socorro 

especializado em emergência (FIORUC et al, 2008). 

A partir disso, percebe-se a importância da população ser esclarecida e treinada para atender 

vítimas em situações de emergência a fim de evitar a imobilidade do socorrista no momento de 

decidir como proceder (PERGOLA; ARAUJO, 2008). 

A todo o momento, se está sujeito a presenciar um acidente de qualquer natureza, seja ele 

automobilístico, por afogamento, queimadura, engasgo ou até mesmo uma parada 

cardiorrespiratória, e para agir e obter êxito em tais situações é necessário que estejamos bem 

orientados e treinados, por isso a necessidade de se difundir esse conhecimento ao maior número de 

pessoas, não se limitando aqueles que tiverem escolhido a área de saúde para seguir enquanto 

carreira profissional. 

Diante do exposto surge a seguinte indagação: os docentes do ensino fundamental/médio, 

estão preparados para lidar e executar as medidas corretas de acordo com essas situações 

relacionadas a Atendimento Pré-Hospitalar? 

Mediante a isso, tem-se como objetivo, averiguar a literatura a cerca das condutas adotadas 

pelos docentes diante de casos de Atendimento Pré-Hospitalar, identificando os conhecimentos dos 

docentes nas diferentes áreas de formação, relativo aos primeiros socorros. 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura, cuja seleção bibliográfica 

inicialmente foi feita por pesquisa exploratória e sistemática de documentos eletrônicos presentes na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados: Organização PanAmericana de Saúde 

(Opas), Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura Latinoamericana e do Caribe em 

ciências da Saúde (Lilacs) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde (Medline). Outras fontes 

também foram manuseadas, como, teses e dissertações. 

Foram selecionados seis artigos, correspondentes aos anos de 2008 a 2015, utilizadas as 

palavras chave: Docentes, Primeiros Socorros, Atendimento pré-hospitalar. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ DISCUSSÕES 

O ambiente escolar é comum ocorrer pequenos acidentes com crianças em detrimento do 

espaço e objetos, principalmente no momento recreativo, durante as brincadeiras, esporte e 

curiosidade pelo desconhecido (RITTER, 2013; SILVA, 2012). 

Tendo em vista que os acidentes ocorrem em sua maior parte nos locais onde a criança 

permanece por maior tempo, deve-se levar em consideração que os docentes devem desempenhar 

na vida socioeducativa do discente atenção e cuidado holístico (LOPES; MENDES; FARIA, 2006).  
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Menezes (2014) afirma que constantemente os meios que difundem as informações noticiam 

dados crescentes dos acidentes envolvendo os discentes e o despreparo dos docentes para lidarem 

com essas situações. Além disso, percebe-se que o professor busca conhecer apenas os métodos de 

atendimento em suporte básico de vida após vivenciar uma situação. 

Uma das razões pelas quais aumentam os riscos de acidentes com os discentes no período 

escolar, é que, não há leis que obriguem universidades/faculdades que formam os docentes a inserir 

disciplina específica de atendimento pré-hospitalar na grande curricular. Sendo parte de uma lacuna 

descrita por Coelho (2015), que limita os conhecimentos relacionados à prevenção de acidentes e 

primeiros socorros. 

Em uma pesquisa realizada por Júnior, Júnior e Toledo (2013), na qual foram entrevistados 

30 docentes de educação física em uma instituição municipal de ensino no estado de São Paulo, 

mostrou que 80% dos entrevistados não tiveram qualquer convívio com a temática atendimento pré-

hospitalar em sua formação acadêmica, e, além disso, 15% dos mesmos tiveram esse conteúdo 

durante a graduação de educação física, e não durante a formação que manuseiam para ministrar as 

aulas.  

Outra pesquisa demonstrada por Silva (2012), em seu estudo envolvendo 70 docentes do 

ensino fundamental das redes públicas e particulares de ensino, visualizou-se que vários são os 

anseios e mitos que os cercam, mesmo os docentes capacitados, sentem-se inseguros quando o 

cenário exige desempenho imediato com o acidente escolar. Isso mostra que os docentes não se 

sentem aptos á socorrer vítimas em qualquer situação. 

Machado (2011) em seu estudo, com a finalidade de averiguar o conhecimento dos docentes 

sobre atendimento pré-hospitalar em situações emergências, verificou-se que 86,66% já assistiram 

alguma cena de emergência. Mostrando ao longo do estudo desenvolvido que a não compreensão e 

atitudes corretas de suporte básico de vida em algumas situações evidenciadas não condizem com 

os protocolos e atualizações das diretrizes existentes em atendimento pré-hospitalar. 

Menezes (2014) afirma que poucas instituições oferecem e qualificam os docentes em 

primeiros socorros, menos ainda os colaboradores, fazendo com que os discentes fiquem a mercê da 

sorte. O que é descrito por grande parte dos autores pesquisados, referindo-se discussão a respeito 

da temática, sendo a mesma de grande relevância, tendo em vista que, auxilia na diminuição aos 

danos decorrentes de acidentes, sendo o desconhecimento problemática que carreia para danos 

ainda maiores. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao exposto a ausência de leis educacionais, instituições que auxiliem na qualificação 

dos docentes e professores não aptos ainda continuam sendo grandes preocupações, tendo em vista 

que repercussões negativas nos cenários de primeiros socorros em ambiente escolar continuam 

crescendo. Sendo muitos os casos de docentes que vivenciam cenários emergentes e após a 

ocorrência do mesmo, buscam conhecimentos acerca da temática. 

Conclui-se ainda que, poucos profissionais de ensino durante a formação da grade curricular 

do curso tiveram contato com a disciplina primeiros socorros. Por fim, os acidentes são recorrentes 

nas escolas, sendo necessária capacitação dos docentes em atendimento pré-hospitalar, visando 

desenvolver ações preventivas e promocionais a saúde dos discentes no local de ensino, 

minimizando os danos decorrentes de um suporte básico de vida ineficaz e tardio. 
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CONHECIMENTO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS DOS DOCENTES DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 

CAMPUS NATAL CENTRAL 

RESUMO 

O objetivo do estudo é avaliar o 

conhecimento referente aos primeiros socorros 

dos docentes do IFRN - Natal

Central. Caracteriza-se como pesquisa descritiva 

do tipo quantitativa, o instrumento utilizado é 

baseado em um questionário aplicado na própria 

instituição, com perguntas sobre como proceder 

em casos de primeiros socorros, tornando-se 

necessário realizar este estudo para então, 

montar uma estratégia de capacitação nesta área 

para todos os docentes interessados, como 

também sensibiliza-los. 

ABSTRACT 

The objective of the study is to evaluate the 

knowledge regarding the first aid of the teachers 

of the IFRN - Natal Central. It is characterized 

as a descriptive research of the quantitative 

type, the instrument used is based on a 

questionnaire applied in the institution itself, 

with questions about how to proceed in first aid 

cases, making it necessary to carry out this 

study to build a training strategy in this Area for 

all interested teachers, as well as sensitizing 

them.

1 INTRODUÇÃO 

A educação em saúde, tanto no conhecimento como na prática, é o campo que mais 

diretamente vem se preocupando com a criação de vínculos entre o pensar e fazer no cotidiano da 

população e a ação médica. O profissional de saúde, na sua rotina à assistência dos problemas 

médicos individuais, encontra um importante momento para uma prática transformadora da 

realidade social de uma comunidade, pois com uma boa atuação na assistência médica individual, 

consegue respeito e crédito da população para desenvolver ações que haja sobre os problemas mais 

globais da comunidade (VASCONCELOS, 2004). 

Os determinantes comportamentais da saúde são incorporados no processo educacional, 

onde os ensinamentos de condutas saudáveis e de assistência ao próximo devem ser estimulados na 

sua formação. 

 O aumento de atendimentos nos serviços de emergência no Brasil vem crescendo muito nos 

últimos anos e diferentes fatores justificam esta ocorrência; aumentos da população, da 

PALAVRAS-CHAVE: Docentes, primeiros socorros, pesquisa, capacitação. 

KEYWORDS: Teachers, first aid, search, training. 
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criminalidade e da violência são alguns deles. Destaca-se ainda “a maior expectativa de vida, o 

aumento significativo de acidentes e a insuficiente estruturação da rede de serviços de saúde. Isso 

tem transformado a área de urgência numa das mais discutidas do sistema de saúde” (BRASIL, 

2006). Desta forma, torna-se importante preparar também os estudantes para lidarem com situações 

muitas vezes inesperadas. 

Assim, ao se constatar a perda súbita de consciência de um indivíduo adulto, a primeira 

atitude do socorrista deve ser o acionamento do serviço de atendimento médico de urgência e 

emergência (PERGOLA; ARAUJO, 2008). 

A falta de conhecimento por parte da população, em muitos casos, acarreta inúmeros 

problemas, como o estado de pânico ao se deparar com o acidentado, a omissão à assistência, a 

manipulação incorreta da vítima e a solicitação excessiva e, às vezes, desnecessária do socorro 

especializado em emergência (FIORUC et al, 2008). 

A partir disso, percebe-se a importância da população ser esclarecida e treinada para atender 

vítimas em situações de emergência a fim de evitar a imobilidade do socorrista no momento de 

decidir como proceder (PERGOLA; ARAUJO, 2008). 

A todo o momento, se está sujeito a presenciar um acidente de qualquer natureza, seja ele 

automobilístico, por afogamento, queimadura, engasgo ou até mesmo uma parada 

cardiorrespiratória, e para agir e obter êxito em tais situações é necessário que estejamos bem 

orientados e treinados, por isso a necessidade de se difundir esse conhecimento ao maior número de 

pessoas, não se limitando aqueles que tiverem escolhido a área de saúde para seguir enquanto 

carreira profissional. 

Diante do exposto surge a seguinte indagação: qual é o conhecimento dos docentes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus Natal Central sobre primeiros 

socorros e até que ponto sabem lidar com essas situações relacionadas a Atendimento Pré-

Hospitalar? 

Tendo em vista as atividades de aulas de campo ou atividades externas ao campus, os 

docentes por vezes é o primeiro a chegar à cena de qualquer incidente envolvendo os alunos, logo, 

torna-se necessário realizar este estudo para então, montar uma estratégia de capacitação nesta área 

para todos os docentes interessados. 

No decorrer da pesquisa será avaliado o conhecimento referente aos primeiros socorros, dos 

docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN) Campus Natal Central. 

Averiguando a conduta adotada pelos docentes do IFRN nos casos Atendimento Pré-Hospitalar e 

identificando os conhecimentos dos docentes nas diferentes áreas de formação, relativo aos 

primeiros socorros nos casos de desmaio, hemorragia, convulsão, asfixia, alergia/ intoxicação, 

perfuração, queda, fratura fechada, queimaduras, choque elétrico e em casos de parada 

cardiorrespiratória. 

2 METODOLOGIA 

Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem 

quantitativa, definida por Moresi como sendo: 

[...] especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis 

que permitam uma análise estatística. A pesquisa quantitativa é 

apropriada para medir tanto opiniões, atitudes e preferências como 

comportamentos (2003, p. 64). 

A população é composta por 311 docentes regulares no Campus Natal Central do IFRN, 

instituição que dispõem de cursos superiores, técnicos subsequentes e integrados, durante os turnos 

matutino, vespertino e noturno (com exceção dos cursos técnicos integrados no referente 

período). Para determinar o tamanho amostral, será utilizado o cálculo para populações finitas, 
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utilizando a seguinte fórmula (BARBETA, 2001) que ao final chegou ao número de 175 docentes 

para compor a amostra. 

n0= 1 / Eo²     n= N x n0 / N + n0 

Onde:  N= tamanho (número de elementos) da população; n= tamanho (número de elementos) da 

amostra; n0= aproximação inicial para o tamanho da amostra; E0= erro amostral tolerável (5%).  

Como critérios de inclusão na amostra, avaliados somente docentes do IFRN/CNAT sendo 

estes homens ou mulheres. Excluindo assim todos aqueles que não obedecem aos devidos critérios. 

O instrumento utilizando será baseado no questionário proposto por Pacchione e Medeiros 

(2014), que apresenta perguntas sobre como proceder em casos de desmaios, perfuração, 

queimaduras, hemorragias, convulsões, engasgo, choque elétrico, alergia, queda, fratura e parada 

cardiorrespiratória. Aplicado na própria instituição, após a leitura e aceitação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Ressalta-se que durante a aplicação do questionário em uma 

sala onde estarão presentes somente os pesquisadores e o sujeito da pesquisa, visando manter a 

privacidade dos participantes, a confidencialidade das informações e sua espontaneidade nas 

respostas. Posteriormente a coleta de dados, os resultados serão expostos por meio de tabelas e 

gráficos proporcionando uma melhor visualização, entendimento e discussão dos mesmos. 

Antes da coleta de dados, são observados todos os preceitos éticos vigentes na Resolução n° 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), através da carta de anuência e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Explicando e oferecendo o TCLE para que os sujeitos 

participantes da pesquisa tomem conhecimento da sua importância no desenvolvimento do estudo, 

assim como os riscos a que eles estão submetidos. Os participantes são informados também sobre 

sua autonomia para desistir de participar da pesquisa, sem prejuízos e em qualquer momento, para 

assim decidirem se aceitam participar espontaneamente da pesquisa. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se ao final obter informações necessárias para desenvolver planejamento quanto às 

capacitações com os docentes interessados, como também sensibilizar todos os envolvidos quanto à 

importância da temática e necessidade de aproximação com está área de conhecimento, a fim de 

minimizar agravos decorrentes de um não suporte básico de vida rápido, preciso e eficaz, não só 

durante as atividades de aulas de campo/atividade externas ao campo, mas também no cotidiano de 

cada servidor do instituto, em seus momentos de lazer, familiar e como transeunte, tendo em vista 

que o tema agrega-sea qualquer situação, pois, é imprescindível conhecimento sobre o mesmo, onde 

uma cena que se espera os primeiros socorros rápidos são inevitáveis. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aspectos positivos e negativos durante a pesquisa desenvolvida tem seu significado, 

pois, mediante o resultado proposto quanto à capacitação dos docentes interessados permanece, 

tendo em vista que a temática primeiros socorros, além de importante têm suas atualizações por 

sociedades e guidelines, de acordo com pesquisas realizadas quanto a sua eficácia e necessidade 

de mudanças, pois, comprova-se a sobrevida e outros parâmetros para a indivíduo.
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OLIMPÍADAS: CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 

RESUMO 

A pesquisa deve ser vista como a expansão do 
intelecto: uma busca interminável pelo 
conhecimento e por uma análise crítica acerca 
daquilo que nos rodeia. Nesse contexto, o projeto 
em questão tem como objetivo central 
proporcionar uma visão crítica sobre o quadro 
sociopolítico dos Jogos Olímpicos, abordando 

questões além daquilo que é mostrado sobre o 
evento. A maneira utilizada para estabelecer essa 
ampliação do conhecimento é dada através de um 
vídeo, que busca interagir e estimular a 
curiosidade e interesse pela temática por parte de 
quem vê a produção.

ABSTRACT 

Research must be seen as the expansion of the 
intellect: an endless search for knowledge and a 
critical analysis of what surrounds us. In this 
context, the main objective of the project is to 
provide a critical view of the sociopolitical 
framework of the Olympic Games, addressing 

issues beyond what is shown about the event. The 
way used to establish this expansion of 
knowledge is given through a video, which seeks 
to interact and stimulate the curiosity and interest 
in the subject by the one who sees the production. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se de uma experiência proporcionada pela disciplina de Educação 
Física na turma de 2º ano do curso de Informática matutino do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, campus Ceará-Mirim. Partimos da temática 
“Olimpíadas: Contexto sociopolítico”, que a partir desta, foi desenvolvida uma metodologia para as 
atividades de pesquisa, ilustração e a produção final em formato de um vídeo. O trabalho visa a 
responder a seguinte problemática: “Como expor o contexto sociopolítico das Olimpíadas por meio 
das tecnologias atuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte - IFRN? ”. Assim, apresentamos como principal objetivo produzir um vídeo que possa 
despertar nos apreciadores um olhar mais analítico, entendendo as olimpíadas como um espaço 
político de grande visibilidade, bem como, atrelar a disciplina de Educação Física nesse processo de 
construção, a fim de desconstruir estereótipos relacionados a mesma.  

PALAVRAS-CHAVE: sociopolítico, vídeo, olimpíadas, criticidade, conhecimento. 

KEYWORDS:  Sociopolitical, video, olympics, criticality, knowledge. 
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Como o Brasil no ano de 2016 sediou os jogos olímpicos e ao mesmo tempo, vivencia uma 
avalanche política após o impeachment da Presidenta da República, lançou-se o desafio para a turma 
em analisar os interesses políticos, sociais e econômicos que estão implícitos nos jogos olímpicos. 
Essa relação se apresenta bastante interessante para os estudantes, pois refere-se ao nosso universo 
vivido. Para Betti (1993), é missão da Educação Física ensinar algo que seja significativo para os 
alunos, esse autor também acrescenta que é preciso unir ao prazer a informação e a reflexão crítica 
sobre aquilo vivenciado, pois só assim, agregará valor a formação do discente. 

Medina (1983) destaca que se faz de grande importância a capacidade da Educação Física de 
proporcionar amparo aos alunos, os ensinando e incentivando a viver de forma plena nas diferentes 
dimensões: expressiva, afetiva, sensorial, gestual e intelectual. É dessa forma que o profissional da 
Educação Física se torna capaz de adentrar na realidade e, por conseguinte: auxiliar na ascensão do 
intelecto do homem. É nesse contexto que o autor constrói a ideia de divisões da Educação física, e 
uma delas é a Educação Física Revolucionário, que é considerada como a “educação do movimento”, 
e consiste no entendimento do ser humano como a junção de todas as suas dimensões. Nesse sentido, 
os profissionais são vistos como agentes transformadores da sociedade, visando a educação de forma 
livre, estimulando a consciência crítica. Para o autor, a sociedade tende sempre a privilegiar o 
pensamento e sentimento, deixando o movimento de lado, e essa seria a explicação para a Educação 
Física ser colocada em segundo plano. Segundo Medina, é preciso desenvolver a criticidade nos seres 
humanos, pois é dessa forma que se faz a transformação dos valores. 

Para Castellani (2009) no entendimento da reflexão a respeito da cultura corporal, a dinâmica 
curricular, no âmbito da Educação Física, procura-se produzir uma reflexão pedagógica acerca das 
inúmeras maneiras de retratar o mundo que o homem tem desenvolvido ao longo da história, 
manifestada através da expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, 
malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser classificadas como uma maneira de 
apresentar simbolicamente as realidades vivenciadas pelo homem, historicamente formadas e 
culturalmente desenvolvidas. Na busca pela reflexão da cultura corporal, o conjunto de manifestações 
corporais são uma linguagem, uma herança para a humanidade que deve ser disseminada e absorvida 
pelos alunos na escola. O desaparecimento da reflexão da cultura corporal humana bloqueia o homem 
em entender a realidade por meio de uma visão de totalidade, pois as realidades naturais e sociais são 
complexas e contraditórias.  

2 METODOLOGIA 

A escolha do método para apresentação foi efetuada com base no quadro “pintando os jogos 
olímpicos” do Esporte Espetacular. Houve uma pesquisa minuciosa em relação a técnica para dar 
procedimento ao material pesquisado, nas quais, incluem desenhos manuais, recorte, tudo isso 
organizado em cenários distintos, levando em consideração a diversidade de países sede das 
olimpíadas, na perspectiva de contemplar aspectos sociopolíticos marcantes. 

2.1 Criação das comissões 
Para facilitar o desenvolvimento das demandas da atividade. Pesquisa descritiva – comissão 

formada por todos os alunos da turma, onde cada um ficou responsável por uma olimpíada, na qual, 
era da sua responsabilidade fazer o levantamento de informações focadas em alguns pontos 
principais, como: história; infraestrutura; mídia envolvida; criticidade (o que a mídia encobriu); 
destino das edificações; questões sociopolíticas e as modalidades esportivas. Organizadora – 
comissão responsável por unir todas as pesquisas feitas e ampliar a discussão, pesquisar em outros 
sites, atrelar curiosidades, sintetizar informações e adaptar o texto à linguagem do vídeo. Esquemas 
– comissão responsável por esquematizar em slide a partir das pesquisas, quais desenhos seriam
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feitos, o que iria constituir o cenário de acordo com cada olimpíada, em suma, os esquemas seriam 
uma espécie de roteiro visual das cenas a serem gravadas. 

Figura 1 – Esquemas 

Figura 2 – Cena correspondente 

2.2 Ilustração 
Comissão formada por alunos com habilidades em desenhar, afim de transformar os esquemas 

em desenhos, onde foi feito o uso do papel Cansom, lápis de cor, tesoura para recorte, bem como 
organizar o cenário, foram produzidos mais de quatrocentos e cinquenta desenhos no período de um 
mês e meio. 

Figura 3 – Desenhos 

2.3 Vídeo 
Comissão responsável por gravar os desenhos em seus respectivos cenários. Para esta 

demanda, foi reservada uma sala exclusivamente para gravação, com uma boa iluminação. Era 
projetado no quadro o roteiro em slide feito pela comissão dos esquemas. Em virtude da elevada 
demanda de desenhos, eles eram separados por olimpíada e, através da técnica de animação stop

motion eles foram gravados. Segundo Purves (2008), “o termo ‘stop motion’ poderia ser usado para 
qualquer animação, já que o processo é basicamente o mesmo. Alguma coisa é manipulada, 
movimentada com a mão, e a imagem é capturada, quer seja um boneco, desenho...”.  Uma pessoa 
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segurava o desenho somente com as mãos voltadas para lente da câmera e outra controlava a 
gravação. Para gerar o vídeo, foram utilizados desktops, câmera digital, tripé e softwares de edição: 
Illustrator, Premiere e After Effects.  

Figura 4 - Edição de vídeo 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Algumas dificuldades foram enfrentadas pela turma, entre elas, vale ressaltar a falta de 
empenho por parte de alguns alunos, pois as pesquisas destes, tiveram de ser refeitas pela comissão 
organizadora para o trabalho ficar bem fundamentado. Entretanto, os resultados encontrados no 
presente estudo demonstram que os objetivos principais que almejávamos para a execução desse 
trabalho foram alcançados, uma vez que se tornou notório que o conteúdo trabalhado sobre as 
olimpíadas foi absorvido de maneira satisfatória pela maioria dos discentes, desde o aspecto histórico, 
ao avanço de um olhar mais crítico e de uma compreensão das olimpíadas como uma zona política 
de grande visibilidade. A contemplação dessa compreensão se deu por meio de debates ocorridos no 
campus, além de rodas de conversa e um maior incentivo do discente para o discente em compreender 
o evento na concepção crítico emancipatória. Todo o envolvimento e dedicação do grupo para a
construção do trabalho foi visando obter uma maior aprendizagem, e, conseguindo produzir um
material em vídeo que repassa a história de todas as olimpíadas de maneira ousada e divertida.

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora os atuais debates sobre a relevância da Educação Física escolar, é evidente que há 
ainda uma parcela de pessoas que desconhecem o seu real valor. Advindo dessa realidade de repulsa 
ao nos esbarrar com esses conceitos perversos a partir da disciplina e ao professor de Educação Física, 
esse trabalho é a comprovação de que Educação física não é só “jogar bola”, mas sim uma disciplina 
para se inter-relacionar com os outros componentes curriculares. Pois segundo Castellani (2009, pg. 
27) “o ensino da educação física tem também um sentido lúdico que busca instigar a criatividade
humana à adoção de uma postura produtiva e criadora de cultura, tanto no mundo do trabalho como
no do lazer”.

Neste trabalho abordamos o contexto sociopolítico das olimpíadas e concluímos que as 
mesmas não são eventos meramente esportivos, mas que estão ligados a cultura, a política e ao cenário 
social das nações envolvidas. Cumprimos os objetivos que tínhamos proposto, uma vez que foi 
desenvolvido um olhar mais crítico sobre este evento esportivo, houve uma quebra de estereótipos 
permitindo enxergar as olimpíadas com uma maior pluralidade, e também permitiu aperfeiçoar 
competências de investigação, seleção, organização e comunicação da informação. 
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O LAZER PARA A OCUPAÇÃO/PREENCHIMENTO DO TEMPO LIVRE 
DENTRO DO CONTEXTO ESCOLAR E FORA DA ESCOLA 

LIMA, J. N. C.1 e OLIVEIRA, L. E. C.2 
1,2 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde 

RESUMO 

A ideia de que a educação deve voltar-se para a 
preparação para o mercado de trabalho, na 
organização das nossas escolas, é evidente. 
Diante disso, a aplicação deste trabalho tem 
como objetivo analisar a importância da 
Educação para o lazer, a partir da uma revisão  

bibliográfica baseada em livros e artigos 
científicos, possibilitando compreender que a 
educação para o lazer tem como foco formar 
indivíduos, que conheçam sobre a importância 
do lazer como processo integral da vida diária da 
escola. 

ABSTRACT 

The vision of that the education must only 
prepare to job market is present in the 
organization of our schools. In that way, the 
application of this production aims to analyze the 
importance of education to the leisure through a 
bibliographyc revision based in books and 

cientifices articles, making possible to 
understand that the education to the leisure 
focuses on educating individuals to know about 
the importance of leisure sunch as an integral 
process of diary life of school.

1 INTRODUÇÃO 

O lazer corresponde à ocupação de uma parte do tempo liberado do trabalho, então, segundo 
Padilha (2000), não existe lazer se não há trabalho, já que este, em outras palavras, é a “libertação 
das obrigações”. Dessa forma, é verdadeiro afirmar que o tempo de não trabalho configura-se como 
um tempo de descanso e divertimento. No entanto, a crítica emerge a partir do instante em que se 
constata a existência do lazer como uma maneira de compensação de algo que está se perdendo: o 
trabalho. Para a autora, os trabalhadores só procuram a compensação das atividades de lazer porque 
o trabalho não propicia o equilíbrio de sua personalidade. Todavia, se o lazer reflete toda a
insatisfação no trabalho, ele não parece ser capaz de possibilitar qualquer tipo de realização. O lazer

PALAVRAS-CHAVE:  Lazer, Consumo, Educação, Escola. 

KEYWORDS:  Leisure, Consumption, Education, School. 
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tanto é um tempo compensatório que o próprio pensamento empresarial o designa desta maneira. 
Assim, as empresas pregam uma relativa “humanização” do trabalho, difundindo o lazer como uma 
nova visão do capitalismo.  

Além de ser considerado, de forma verídica, como um tempo de “indenização” pelo trabalho 
realizado, o lazer, também, é visto como um tempo de dispêndio, já que as atividades desenvolvidas 
neste tempo estão diretamente ligadas ao prazer de consumir. Dessa maneira, o lazer se transforma 
em mais uma mercadoria passível de consumo. Sendo assim, existe uma íntima relação entre consumo 
e lazer que gera resultados positivos para a perpetuação do sistema capitalista. Logo, concretiza-se a 
hipótese de que o lazer é uma forma oculta de exploração proletária e fonte de dinamismo e 
continuísmo para o sistema.  

No que tange a relação entre o consumo e o lazer, vale ressaltar a contribuição de Bernardo 
(2004), para ele a lógica da oferta e demanda conforma-se de tal maneira que a demanda está 
completamente subordinada a oferta da mesma forma que os valores de uso tornaram-se decorrentes 
dos valores de troca, isto é, as formas de lazer disponíveis no mercado refletem os padrões impostos 
pelas empresas, e ao aceitá-los, as pessoas paralelamente  moldam-se a estes padrões refletindo 
diretamente nas modalidades da oferta, a procura de bens de consumo. Com a produção em massa 
em pleno andamento “as necessidades passam a ser produzidas ao mesmo tempo que os próprios bens 
destinados a satisfazê-las, [...] e tornam os valores de uso decorrentes dos valores de troca”. 
(BERNARDO, 2004, p. 65) 

De acordo com Padilha (2000), o tempo liberado do trabalho é impregnado pela racionalidade 
econômica e faz parte de uma lógica de acumulação e produção intensa, já que o aumento da produção 
requer um aumento de consumo que, por sua vez, requer um aumento das necessidades. 
Consequentemente, se é o consumo quem reforça a produção, o lazer está perfeitamente colocado 
como uma atividade que prepara o trabalhador para um novo dia de trabalho, mais produtivo, e, ao 
mesmo tempo, faz do trabalhador um consumidor mais ativo na sociedade em que está inserido. Neste 
sentido, a autora lembra que esta transformação no mundo do trabalho tem como reflexo o 
desemprego, que como tal pode desestimular o consumo, na medida em que o poder de compra do 
trabalhador se esvai nas entrelinhas de um sistema, futuramente, não mais baseado no trabalho. 

A ligação entre lazer e consumo é visível na sociedade ocidental e tem sido fortalecida pela 
mídia, que, nas últimas décadas, vem sugerindo quais as formas de lazer que devem ser desfrutadas 
pelas pessoas. Sob esta ótica, o papel assumido pela mídia amplia-se uma vez que pressupõe a 
articulação entre várias esferas e instâncias de poder político que exerce influência relevante na 
direção e organização da vida social. Em especial, a televisão, como meio privilegiado por sua 
penetração e fascínio do poder deste príncipe eletrônico assume dimensões psicossociais, 
socioculturais e político-econômicas atingindo atividades e imaginários individuais e coletivos, sendo 
um dos principais veículos de divulgação de posições alienantes sobre o lazer.  

Em tal contexto se estabelece um conhecimento restrito dos conteúdos do lazer, de seus 
desdobramentos, dos valores que propicia e das atitudes que o envolve. Numa sociedade regida pelo 
sistema econômico capitalista, centrado no trabalho, tem educado as pessoas para a produção e não 
as prepara para saber desfrutar e administrar o seu tempo livre. Dessa forma, diante desta realidade e 
necessidade, o principal objetivo deste trabalho é efetuar uma discussão aprofundada sobre a 
temática Educação para o lazer, que desvincule o lazer do consumo, que prepare as pessoas não 
apenas para o trabalho, mas para participarem no mundo globalizado de forma crítica, reflexiva e 
emancipatória. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Para compreender melhor a importância do lazer e sua relação com a vida quotidiana das 
pessoas, é necessário trazer alguns dos seus conceitos dentre os diversos que circulam pela doutrina 
da área. O estudo sistemático do lazer aparece a partir da segunda metade do século XX com autores 
como Georges Friedmann, com a obra “O trabalho em migalhas”, e David Riesman, em “A multidão 
solitária”, Parker e Dumazedier, entre outros, abordaram de maneira significativa a temática do lazer 
mais recentemente. O significado de lazer não é unívoco, nem tampouco consensual, pois, de acordo 
com Parker, 1978, existem muitas formas de definir o lazer, mas a maior parte das definições incluem, 
separada ou integralmente, dimensões de tempo e atividade. Assim, apesar de o lazer ser um conceito 
ambíguo, Parker, 1978, consegue identificar elementos convergentes que o caracterizam. Além 
desses dois elementos, o lazer também deve gozar de um sentimento de (relativa) liberdade, além de 
ser um “tempo livre” do trabalho e de outras obrigações.  

Segundo definição clássica de Dumazedier (1979 p.94), o conceito de lazer pode ser entendido 
como um: 

“conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, 
seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda para 
desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social voluntária, ou 
sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se de sua 
obrigações profissionais, familiares e sociais”.  

Dumazedier argumenta que o lazer possui uma parcela majoritária dentro do tempo livre, 
atribuindo uma “nova necessidade social do indivíduo a dispor de si para si mesmo” 
(DUMAZEDIER, 1979, p. 57), uma vez que ao exercitá-lo, realiza atividades peculiares ao tempo de 
não trabalho, dentre elas: férias, espetáculos, repouso, passeio, esportes, divertimento, recreação, 
entretenimento, fins de semana, bate-papos, viagens de recreio, TV, teatro, música, bailes... Para que 
o lazer possa ser assim considerado – um tempo de realização da personalidade – levanta-se a
justificativa provinda do conceito de hedonismo² Através dessa apreciação o autor considera que o
tempo de autossatisfação e a ideia de libertar-se do tédio cotidiano tornam-se o objetivo maior na
prática dessas atividades.

O autor considera verdadeira a possibilidade de uma sociedade baseada no lazer, e para tal, 
elenca a necessidade de uma política de alocação do tempo livre, ou mais precisamente uma política 
de desenvolvimento cultural para que o lazer se dissemine de forma democrática nas sociedades. 
Desse tipo de política deve suscitar o equilíbrio entre os valores do lazer e os valores do trabalho. 

O lazer é um campo de atividade em estreita relação com as demais áreas de atuação humana, 
sendo necessário que se considerem as insatisfações, as pressões, os processos de alienação que 
ocorrem em quaisquer dessas áreas.  

A educação pode ser entendida como um processo de transformação graças ao qual o homem 
se desenvolveu, informando-se e reformando-se; informando e reformando os outros e o meio em que 
vive; é uma maneira de viver a vida, de dar-lhe uma forma, de se expressar no mundo a presença que 
se deseja. Portanto, educação é um processo de duas mãos: interno e externo do indivíduo: Educação 
é o processo que se inicia na relação entre dois sujeitos que se respeitam e não permitem se 
coisificarem. Um deles é presença, vinda do exterior, que desperta o outro para suas potencialidades 
latentes. Despertado, ele as assume e as orienta, segundo sua livre escolha, de forma construtiva, que 
se revela no exterior através de sua ação e comportamento (ROLIM,1989). Benevides (1998) acredita 
que educação seja a formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de conhecimento, 
julgamento e escolha para viver conscientemente em sociedade. 
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De Masi (2000) refere que muitos sabem trabalhar, mas não sabem administrar o tempo livre, 
aqui entendido como aquele que sobra do tempo do trabalho e aquele que sobra pela falta de trabalho: 
“o tempo livre é difícil de ser administrado porque ainda não existe um modelo de vida e de sociedade 
que se baseie no tempo livre. Todos os modelos ocidentais de vida e de sociedade baseiam-se no 
tempo de trabalho”. Continua o autor italiano dizendo que para um novo modelo de vida baseado no 
lazer “[...] é necessário redistribuir o trabalho, a riqueza, o poder e, sobretudo, redistribuir o saber, 
pois o tempo livre é feito de saber” (p.136) Há, portanto, a necessidade de as pessoas se prepararem, 
especialmente pela educação, para usufruírem adequadamente o mundo do lazer, já que nem sempre 
haverá trabalho com objetivos econômicos para todos: Essa sociedade de globalização, por sua 
essência, não prepara as pessoas para o não-trabalho, continua a formá-las para um trabalho.  

As escolas e as universidades são fundamentais, no entanto, continuam treinando seus alunos 
para a ocupação, mas em nada os preparam para o que terão eventualmente de enfrentar ou quererão 
eventualmente aceitar: a não-ocupação. Estar desocupado por força ou por escolha, sem estar 
preparado para a não-ocupação, é trágico. Enfrentar a não-ocupação, procurada ou forçada, requer 
virtudes, na expressão de Aristóteles: temperança, como ele dizia. Hoje mais que em outros momentos 
do passado, a fortitude, a sabedoria, o saber, o conhecimento, senso de justiça, ter essas virtudes é 
algo que pode depender de treinamento ou de preparação (COELHO, 2000). 

Nesse sentido, Rolim (1989) acredita que as atividades de lazer apuram o senso de realidade, 
de vida e de sociabilidade, ativando e desenvolvendo essas tendências em consonância com a história 
pessoal de cada um e o contexto socioeconômico e político no qual se acha inserido. Sublinha-se que 
a formação para o lazer é fundamental para evitar, ou, pelo menos, minimizar o lado negativo da sua 
ambiguidade: “pode contribuir para o desenvolvimento de atitudes críticas e criativas com relação às 
esferas pessoal e social, ou, simplesmente, acentuar o conformismo, levando a processos de 
acomodação (MARCELLINO, 2000). Assim, o lazer pode se transformar em um tempo de valores 
destrutivos, em atitudes patológicas, como os ‘rachas’ no trânsito, além de poder se converter em um 
período de tempo de consumo fácil e alienante. Na visão do mesmo autor, essas atitudes destrutivas 
demonstram a importância da educação para o lazer, pois assim dar-se-á origem a uma ação cultural 
democratizadora que incorporará gradativamente os valores do lazer, diminuindo esses 
comportamentos indesejáveis e a passividade. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a produção deste trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, 
que se utilizou de livros e artigos científicos. Assim, inicialmente foi buscado por produções que 
tinham a relação do lazer, na educação, sobre o modo que se encontra situado no universo capitalista, 
ressaltando a sua relação com o mercado de trabalho, e que ressaltassem aspectos, também, da área 
da sociologia empírica do lazer. 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Depois de analisarmos as considerações dos diversos autores, entendemos que, no âmbito 
educacional não se pode esquecer no processo de formação, da preparação para o do tempo livre. 
Será tarefa da Educação e, consequentemente, das escolas e universidades proporcionarem aos alunos 
conhecimentos e oportunidades para que eles possam viver, conviver e trabalhar, dando sentido às 
suas vidas. E hoje em dia, não podemos alcançar estes objetivos simplesmente pela óptica de uma 
educação para o trabalho, mas paralelamente por uma de educação para o lazer. 

Considerando que cada vez mais a cultura industrial investe em atividades e formas de 
consumo no tempo livre e levando em consideração que este consumo burocrático dirigido na 
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sociedade capitalista deve ser combatido, este trabalho, deseja-se, portanto, contribuir para uma 
sensibilização e/ou conscientização mais especialmente dos profissionais da área educacional, com 
as condições necessárias para a criação, manutenção e qualificação do lazer, valorizando-o de forma 
mais consistente, não apenas como instrumento, mas também como objeto de educação. 

5     CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise bibliográfica, juntamente com a relação contextual do lazer dentro e fora da escola, 
justifica a importância de utilizar essa ferramenta na educação, pois para promover um melhor sentido 
à vida é necessário, mesmo que o indivíduo possua grandes jornadas diárias de trabalho, preencher o 
seu tempo livre com afazeres que não estejam ligados ao seu trabalho, o que pode, assim, possibilitar 
um melhor aproveitamento, até mesmo, da sua própria vida. 
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O TURISMO: UMA ANÁLISE DA 
OFERTA NO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN 
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1,2,3,4 IFRN – Campus Canguaretama 

      ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O trabalho tem como objetivo analisar as 

condições de oferta do transporte rodoviário 

acessível aos turistas em Canguaretama/RN. 

Através desse os pesquisadores vivenciaram um 

importante aspecto da gestão do turismo. Trata-

se de uma pesquisa exploratória e descritiva, cujo 

procedimento para a coleta de dados foi a 

observação sistemática, através da aplicação de 

um formulário com questões fechadas, para 

preenchimento das informações relevantes. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze 

the conditions of the road transport available to 

tourists in Canguaretama / RN. Through this, the 

researchers experienced an important aspect of 

tourism management. It is an exploratory and 

descriptive research, whose procedure for the 

data collection was the systematic observation, 

through the application of a form with closed 

questions, to fill the relevant information.  

1 INTRODUÇÃO 

O turismo envolve o deslocamento de pessoas para lugares diferentes do seu entorno habitual 

com o objetivo de lazer, negócios ou outros. Pela sua natureza condiciona o praticante utilizar-se dos 

meios de transportes disponíveis às suas condições de tempo, dinheiro, acesso, entre outros fatores. 

Por outro lado, cabe aos destinos e localidades envolvidas na atividade garantir condições de 

infraestrutura urbana para a respectiva recepção e circulação dos visitantes. Lembra-nos Oliveira 

(2001) que esse aspecto é considerado um fator condicionante para o desenvolvimento da atividade, 

ao mesmo tempo que garante as condições dos investimentos privados no setor.  

O objetivo é analisar as condições de oferta de transportes rodoviário acessíveis aos turistas 

que se dirigem ao município de Canguaretama/RN. No percurso investigativo serão expostas as 

PALAVRAS-CHAVE:  Transporte Rodoviário, Turismo, Canguaretama/RN. 

KEYWORDS:  Road Transport, Tourism, Canguaretama/ RN 
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características dos veículos disponíveis aos visitantes, além de aspectos que necessitam ser 

aperfeiçoados na prestação dos serviços.  

De acordo com Lohmann, Fraga e Castro (2013) as três funções dos transportes no contexto 

da prática turística são: 1) fazer o deslocamento dos visitantes entre seu lugar de moradia a um 

determinado destino turístico (função origem-destino); 2) uma vez instalado no destino principal, 

proporcionar condições de visita a localidades secundárias (função destino principal-destinos 

secundários); 3) bem como facilitar a circulação dos turistas entre os atrativos e locais de interesse 

dentro do destino principal (função deslocamento intradestino). As opções constatadas no município 

serão enquadradas nas funções propostas pelos autores (figura 1).  

Figura 01: Esquema de transportes aplicado ao turismo. 

Fonte: Lohmann & Castro (2012) 

A análise da oferta dos transportes rodoviários, irá fornecer para turistas, munícipes e público 

envolvido na prestação de serviços desse modal (motoristas, cobradores etc.) um conjunto de 

informações sistematizadas do principal tipo de transporte utilizado no município estudado nessa 

pesquisa. O acesso a Canguaretama ocorre pela Rodovia Federal BR-101 que de maneira geral, é 

sinalizada e possui pista duplicada e asfaltada. Como o acesso é feito basicamente por essa rodovia, 

os visitantes fazem uso das opções do modal rodoviário como: ônibus coletivos, ônibus de turismo 

fretados e carros particulares. (VIRGÍNIO; TRIGUEIRO, 2014).  

Canguaretama/RN, está localizado a 76 km da capital Natal, é integrante do Polo Costa das 

Dunas, principal polo receptor de turistas no estado. Situado na Microrregião do litoral Sul, o 

Município possui expressivo potencial turístico nos segmentos do lazer (sol e mar), religioso e 

esportivo (náuticos). Já conta com um Inventário de sua oferta turística (INVTUR, 2014) produzido 

pelas autoras Virgínio e Trigueiro (2014), e através do presente estudo busca-se aprofundar a análise 

da oferta de infraestrutura de transportes para acesso e circulação turística, colaborando efetivamente 

no processo de gestão do turismo.  

2 METODOLOGIA 

A pesquisa é caracterizada como exploratória e descritiva com relação aos objetivos. Segundo 

Gil (2002), os estudos exploratórios são aqueles que visam uma maior exposição do problema e tem 

por objetivo o aprimoramento de ideias a respeito do conteúdo abordado, já os estudos descritivos 

tem por finalidade estudar as características de um fenômeno descrevendo de maneira clara e objetiva, 

todas as informações.  

Além do estudo bibliográfico, feito com livros, artigos científicos e sites, foi realizada uma 

pesquisa de campo no município de Canguaretama/RN. O trabalho de campo proporcionou maior 
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interação do pesquisador com o objeto. Essa pesquisa possibilita a caracterização precisa dos 

seguimentos estudados, permitindo a obtenção de resultados mais confiáveis, além disso não requer 

equipamentos especiais para coleta de dados. (GIL, 2002). 

O procedimento para coleta de dados dessa pesquisa, foi a observação sistemática, que se 

realiza em condições controladas para responder a objetivos previamente definidos. Utilizou-se um 

formulário para preenchimento das informações relevantes. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 

a 23 de agosto de 2017, no município de Canguaretama/ RN e teve como público alvo os prestadores 

de serviços de taxis, ônibus, micro-ônibus, vans e moto-taxi do município.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Foram identificados, com relação a oferta dos transportes rodoviários no município de 

Canguaretama, as seguintes opções: a) Transporte Intermunicipal (06 micro-ônibus); b) veículos de 

fretamento (50 moto-taxi, 35 taxis); c) Transporte Interbairros (29 vans). Todos possuem alvará de 

funcionamento da prefeitura. O trabalho apresentará separadamente os resultados obtidos com relação 

a cada opção (Quadros 1 a 5). 

Quadro 01: Transporte intermunicipal 

Veículo: Micro-ônibus 

Capacidade do veículo: de 28 a 36 passageiros sentados. 

Rotas Horários de saída de Natal Valores 

Natal/ Canguaretama (Barra do Cunhaú) 05h50min, 09h00 e 14h30mim 

R$ 12,00 

Natal /Pedro velho 05h00, 09h00 e 13h50min 

Natal/ Baía Formosa 06h30mim, 11h00 e 15h00 

Natal/ Montanhas 07h25min e 17h30min 

Natal/ Nova Cruz 06h00 e 17h30min 

Quantidade de veículos: 06 

Serviços oferecidos: Regular 

 Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes. Transportam muitos 

visitantes para o distrito de Barra do Cunhaú/Canguaretama e Baía Formosa, principalmente em períodos de 

férias, Carnaval e fins de semana. 

O quadro 01 mostra os resultados obtidos na pesquisa com relação ao transporte 

intermunicipal. O veículo utilizado é do tipo micro-ônibus, cujas linhas ocorrem entre Natal, capital 

do estado do Rio Grande do Norte a Canguaretama e demais municípios vizinhos. Esse tipo de 

transporte faz seu percurso diariamente com horários programados. Possuem valores diversificados 

para o destino final, mas a opção por desembarque em Canguaretama custa R$12,00 (doze reais). 

Os veículos utilizados nas rotas podem apresentar variações em termos de conforto (poltronas 

reclináveis e ar condicionado) e sua principal vantagem é a diversidade de horários disponíveis para 
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os interessados no acesso a Canguaretama. São amplamente utilizados pela população para acesso a 

Natal e eventualmente para quem se dirige a municípios vizinhos. 

Quadro 02: Transportes de fretamento (Moto taxi) 

Veículo: Motocicleta 

Capacidade do veículo: 01 passageiro 

Rotas Horários de atendimento Valores 

Canguaretama/ Distrito de Barra do Cunhaú 05h00 as 22h00 R$ 10,00 

Canguaretama/ Distrito de Piquirí 05h00 as 22h00 R$ 10,00 

Canguaretama/ Baía Formosa 05h00 as 22h00 R$ 25,00 

Canguaretama/ Goianinha 05h00 as 22h00 R$ 10,00 

Canguaretama/ Pedro Velho 05h00 as 22h00 R$ 20,00 

Quantidade de veículos:  50 

Serviços oferecidos: lotação 

Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes.  Dificilmente 

realizam trabalhos com turistas, porém quando os turistas procuram se deslocar utilizando esse tipo de transporte 

escolhem como destino o distrito de Barra do Cunhaú, principalmente em fins de semana, feriado, fim de mês e 

Carnaval 

De acordo com o Quadro 02, as motocicletas são utilizadas para acesso de Canguaretama a 

distritos e municipios próximos.  segundo os entrevistados, é considerado um tranporte de boa 

qualidade que oferece como ponto positivo a rapidez. Os preços das passagens variam  de acordo 

com o destino, esse tipo de tranporte raramente é usado pelos turistas. O horário de atendimento é de 

05h00 da manhã as 22:00. Além disso de acorco com os entrevistados o preço pode variar, caso o 

passageiro solicite um serviço em que o moto taxista tenha que esperar, para fazer o deslocamento do 

passageiro para outros lugares no mesmo dia. 

Quadro 03: Transportes de fretamento (Taxi) 

Veículo: automóvel 

Capacidade do veículo: 04 passageiros 

Rotas Horários de atendimento Valores 

Canguaretama/ Natal 05h00 as 17h00 R$ 20,00 

Canguaretama/ Barra do Cunhaú 05h00 as 17h00 R$ 5,00 

Canguaretama/ Baía Formosa 05h00 as 17h00 R$ 5,00 

 Canguaretama/ Pedro velho 05h00 as 17h00 R$ 4,00 
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Canguaretama/ Piquirí 05h00 as 17h00 R$ 3,00 

Quantidade de veículos:  35 

Serviços oferecidos:  fretamento e lotação 

Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes. Os turistas procuram 

os serviços de táxi, principalmente para se deslocar para os aeroportos (Natal e João Pessoa), nos arredores do 

município de Canguaretama os destinos mais procurados são Barra do Cunhaú, Baía Formosa e Pipa. Os períodos 

mais frequentes para fazer o deslocamento desses turistas são na alta estação, de outubro à dezembro e também 

no réveillon e carnaval. 

O quadro 03 apresenta os principais resultados obtidos na pesquisa com relação aos táxis no 

município de Canguaretama. A tabela  descreve o preço  da passagem por pessoa. Esse transporte é 

considerado de boa qualidade pois oferece conforto, segurança e diversidade de horários. Através 

desse tipo de transporte rodoviario,  os turistas e visitantes presentes no municipio podem se deslocar 

para aeroportos e locais turisticos mais próximos de Canguaretama, com por exemplo,  o distrito 

Barra do Cunhaú/ Canguaretama,  Pipa/ Tibau do Sul e municipio de Baía Formosa.  

Quadro 04: transportes interbairros 

Veículo: Van 

Capacidade do veículo: Kombi (11 passageiros), Besta (12 passageiros), Sprint (15 passageiros) 

Rotas Horários de atendimento Valores 

Centro/ Meira Lima 06h30 as 17h00 R$ 2,50 

Centro/ Volta da Areia 06h30 as 17h00 R$ 2,50 

Centro/ Estação 06h30 as 17h00 R$ 2,00 

 Centro/ Bosque das palmeiras 06h30 as 17h00 R$ 2,00 

Quantidade de veículos:  29 

Serviços oferecidos:  fretamento e lotação 

Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes. 

Não trabalha com turista. 

Como a pesquisa  visa o levantamento da  oferta dos tranportes rodoviários do município, 

observou-se também a  importância dos tranportes interbairros, esse tipo de transporte não trabalha 

com turistas, porém oferece aos moradores locais facilidade de deslocamento entre os bairros do 

municipio, pois possuem horários de atendimento planejado. Os Interbairros não oferecem conforto 

para os passageiros, geralmente circulam com super lotação, porém são bem procurados pelos 

residentes do municipio de Canguaretama, por oferecer preços baixos, em relação aos demais 

tranportes rodoviários do destino. 

Quadro 5: transporte turístico 

Veículo: ônibus 
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Capacidade do veículo: de 48 a 50 passageiros sentados 

Rotas: Natal/ Barra do Cunhaú/ Pipa e Baia Formosa 

Quantidade de veículos:  Não identificado na pesquisa 

Serviços oferecidos:  viagens turísticas, excursões e pacotes 

Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes. 

R: sim, os ônibus de Turismo que vem à Canguaretama, à Barra do Cunhaú Especificamente, 

à serviço da CVC. As Empresas que mais trazem turistas à Barra de Cunhaú, são a Potiguar e a Luck 

Receptivo, principalmente em períodos de alta estação, período de férias, fins de semana e feriados. 

De acordo com o quadro 05 os ônibus de Turismo, que trazem turistas para o distrito de Barra 

do Cunhaú oferecem aos passageiros conforto e segurança, trabalham com pacotes turísticos, 

excursões e viagens turísticas sendo a agência de Viagens CVC a principal mediadora desse serviço, 

a presença desse turista no município é capaz de melhorar e renda e o reconhecimento local, segundo 

o entrevistado, pois a medida que conhecem o destino e gostam, tendem a retornar.

Quadro 6: Relação entre as opções de transportes rodoviários e as funções dos transportes no 

turismo. 

Função Opção Descrição 

Deslocamento 

origem-Destino 

Micro-ônibus 

Transporte utilizado para fazer o deslocamento de pessoas com saída 

da capital Natal a Canguaretama/RN, distritos e municípios vizinhos, 

o distrito mais procurado pelos passageiros desse tipo de transporte é

Barra do Cunhaú. Os micro-ônibus também são utilizados pelos

residentes do município para se deslocarem até a capital e demais

municípios como Baía Formosa, Pedro velho, Montanhas e Nova

Cruz.

Ônibus Transporte turístico que faz deslocamento de turistas para os 

seguintes destinos: Pipa, Baía Formosa e Barra do Cunhau/ 

Canguaretama/RN. Oferecem serviços de excursão, pacotes e 

viagens turísticas. 

Deslocamento 

destinos 

secundários  

Taxis 

Através desse meio de transporte os turistas, visitantes e moradores 

locais, estando presentes no municipio podem se deslocar há vários 

destinos secundários, como por exemplo aeroportos e municípios 

com potenciais turísticos próximos a Canguaretama.  

Motocicletas 

As moto taxis, fazem o deslocamento de pessoas situadas no 

município de Canguaretama, para distritos e municípios vizinhos, 

esse tipo de transporte oferece rapidez e diversidade de valores e 

rotas. Tanto os taxis, como as moto taxis, possuem sua central de 

atendimento, situada na praça Augusto Severo, ao lado da igreja 

Matriz no centro de Canguaretama/RN  
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Deslocamento 

Intradestino 

Vans 

As vans são utilizadas para fazer o deslocamento de pessoas, apenas 

dentro do próprio município. Através desse transporte os passageiros 

podem percorrer diversos bairros em Canguaretama. O transporte 

oferece como fator positivo os preços baixos, por isso é o mais 

utilizado pelos moradores para se deslocarem do centro da cidade até 

aos bairros onde residem. 

Fonte: Elaboração dos autores 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Canguaretama apresenta cinco possibilidades de transportes rodoviários 

disponíveis aos visitantes. Para tais opções podem-se utilizar veículos diferenciados (ônibus, micro-

ônibus, motos, vans e automóveis), que fazem os deslocamentos entre a Capital, municípios vizinhos 

e distritos. Identificou-se que esses transportes fazem rotas diversificadas e oferecem preços variados, 

facilitando a tomada de decisão dos passageiros. A oferta dos transportes apresenta características 

diversificadas em termos de conforto, segurança e horários. Os transportes rodoviários são os mais 

utilizados pelos turistas, visitantes e residentes, afinal esse tipo de transporte é a melhor opção para 

se deslocar até o município de Canguaretama. 
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IMPACTOS DO TURISMO NA COMUNIDADE DE SIBAÚMA/RN 

COSTA, W.F.1; OLIVEIRA, J.B.2 
1IFRN – Campus Canguaretama; 2 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O objetivo é analisar as implicações do turismo 
na comunidade remanescente quilombola de 
Sibaúma, em Tibau do Sul. Apoiado em 
entrevistas semiestruturadas junto a lideranças 
empenhadas no processo de titulação das terras 

para as práticas tradicionais, os resultados 
demonstram crescentes impactos no âmbito 
econômico, sociocultural e político cujo veículo 
consolidador tem sido os mercados turístico e 
imobiliário.

ABSTRACT 

The objective is to analyze the implications of 
tourism in the remaining quilombola community 
of Sibaúma, Tibau do Sul. Based on semi-
structured interviews with leaders involved in the 
titling process for traditional practices, the results 

demonstrate growing economic, sociocultural 
and political impacts whose consolidating 
vehicle has been the tourism and real estate 
markets.

1 INTRODUÇÃO 

Trata-se de uma pesquisa desenvolvida a partir de reflexões críticas sobre o avanço da 
atividade turística no litoral do Rio Grande do Norte. Serão priorizadas discussões que ultrapassam 
àquelas desenvolvidas no âmbito das operações turísticas, possibilitando utilizá-las na avaliação das 
transformações que as localidades e os destinos do estado passam em decorrência do crescimento do 
turismo. 

O recorte espacial da pesquisa é o distrito de Sibaúma, localizado no Município de Tibau do 
Sul, Rio Grande do Norte. Situado na Microrregião do Litoral Sul Potiguar, o município está a 72Km 
da capital e sua população é de 11.385 habitantes (IBGE, 2010). Possuindo como limite Leste o 
Oceano Atlântico, sua geomorfologia litorânea apresenta-se diversificada a partir da ocorrência de 
falésias, dunas, rochas de praia e enseadas; com presença de vegetação remanescente de mata 
atlântica junto a franja litorânea; com recursos hídricos garantidos por rios e lagoas perenes; além do 
clima Tropical Chuvoso (IDEMA, 2008) que asseguram um ambiente natural de alto valor 
paisagístico, além de médias pluviométricas, de temperatura e de horas de insolação favoráveis às 
práticas de lazer à beira mar.  

PALAVRAS-CHAVE:  Turismo, impactos, Sibaúma/RN. 

KEYWORDS:  Tourism, impacts, Sibaúma/RN 
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Tais condições inserem Tibau do Sul num contexto de oferta turística diferenciada, fortalecida 
pelas ações públicas de incentivo ao turismo e pelos investimentos privados, especialmente, na rede 
hoteleira local, um dos seus maiores diferenciais. A efetivação de ações previstas no PRODETUR/RN 
criou conexões com países desenvolvidos, especialmente a Europa, consolidando uma rota turística 
que é abalada somente em condições econômicas adversas passadas pelos países capitalistas centrais. 
Mas a circulação de visitantes e a instalação de infraestruturas geram efeitos agregados. Ocorrem 
modificações e sequência de eventos decorrentes do desenvolvimento turístico nas localidades 
receptoras, aos quais os estudos em turismo chamam de impactos (RUSCHMANN, 1997; 
LOHMANN & PANOSSO NETO, 2012).  

O distrito de Sibaúma, situado no litoral de Tibau do Sul, passa nos últimos anos por um 
processo de avanço de tal fenômeno. A referida comunidade possui parte de sua população 
reconhecida como remanescentes de Quilombola, processo de previsto na Constituição Federal de 
1988 e reforçado por políticas federais sistemáticas a partir de 2003 (CANTO, 2008). Com o contexto 
descrito acima, a pesquisa possui como objetivo geral analisar os impactos do avanço do turismo na 
Comunidade de Sibaúma (Tibau do Sul/RN).  

A discussão expressa o senso crítico desenvolvido pelos alunos ao longo do primeiro semestre 
do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo do Campus Canguaretama. A oferta da 
disciplina chamada Fundamentos do Turismo e Hospitalidade, cujo um dos objetivos é compreender 
o fenômeno turístico e suas inter-relações com a sociedade, economia, cultura e meio ambiente foi o
momento da construção reflexiva.

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva com tratamento qualitativo dos dados 
levantados (DENKER, 1998). Os procedimentos de coleta dos dados conduzem o estudo a uma 
classificação de pesquisa de campo (LAKATOS; MARCONI, 2007), cujos principais procedimentos 
de coleta foram entrevistas semiestruturadas individuais (GIL, 2010) realizadas junto a lideranças 
locais, integrantes da Associação Remanescentes de Quilombos e a observação do fenômeno in loco 
durante um semestre letivo. Cabe destacar que as entrevistas buscam captar o nível de conhecimento, 
as crenças, as motivações, as expectativas, os planos e as atitudes das pessoas sobre um determinado 
aspecto ou assunto. As características das entrevistas deixam margem para aprofundar-se no 
significado das coisas através daqueles que as vivenciam, tornando-se elementar nas pesquisas 
sociais, entre os quais os estudos em Turismo como aponta Denker (1998). 

A análise pautou-se no conteúdo obtido pelos relatos. Com as orientações de Bardin (2009) 
buscou-se interpretar os dados através do confronto com as categorias de análise definidas através 
dos pressupostos teóricos definidos a priori, quais sejam: impactos sobre a dimensão econômica, 
dimensão sociocultural e dimensão política. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

É recorrente um discurso que evidencia a importância econômica. Em geral, os argumentos 
versam sobre a sua suposta contribuição para favorecer a criação de empregos, entrada de divisas, 
aquecimento da atividade empresarial, arrecadação de impostos, isto é, os mecanismos de geração de 
renda. Por esse fato, Panosso Netto e Nechar (2014) consideram que há um esforço em considerar o 
turismo como uma prática de valor universal apresentando para tal, dados do fluxo e das cifras geradas 
pelos turistas em seu movimento nos locais de circulação, como se as estatísticas fossem portadoras 
de verdades incontestáveis sobre o sucesso do turismo. Os estudos dos impactos do turismo passam 
a compor parte de uma trajetória de afirmação da produção do conhecimento da área. As publicações 
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confrontam o discurso economicista que alimenta um ambiente de ideias favoráveis para inserir a 
atividade nos mais diversos lugares. 

As implicações se dão em diversos aspectos da sociedade e podem apresentar avanços e 
retrocessos que expressam a complexidade que o marca o fenômeno. Igualmente sugere-se uma 
separação entre as esferas social, ambiental, econômica, cultural, política e até psicológica, porém tal 
separação existe por motivação didática, uma vez que estes aspectos se apresentam imbricados. O 
efeito em uma dimensão acarreta alterações em outras. Mais uma característica dos estudos de 
impactos de turismo é o reconhecimento de que as interferências são maiores nos locais de destino 
dos viajantes. Sobre o destino ocorre a circulação do elemento externo à comunidade, o turista, bem 
como incidem as transformações em estrutura e paisagem que dotam o local de melhores condições 
de permanência e circulação dos visitantes (RUSCHMANN, 1997; ARCHER & COOPER, 1998; 
DIAS, 2003, LOHMANN & PANOSSO NETO, 2012). 

Pelas limitações que esta modalidade de produção apresenta, não será possível discutir 
impactos sobre todos os aspectos que se interligam à atividade no local estudado. Serão priorizadas 
aquelas dimensões cujos depoimentos foram mais expressivos, detentores de significativa recorrência 
entre os entrevistados, quais sejam as dimensões econômica, sociocultural e política. 

No trabalho de campo identificou-se dois empreendimentos hoteleiros. O Kilombo Villa & 
SPA (Figura 1) foi inaugurado em 2007, composto por “villas” de apartamentos (tipo suítes) que 
variam entre 35 e 250 metros quadrados, contando com serviços de restaurante, lazer e de tratamento 
estético (SPA). No site do empreendimento identificam-se como inseridos numa área ocupada 
descendentes de escravos cuja permanência no local se dá “na marra” e acabam por utilizar o nome 
da localidade para passar a ideia de integração com o território. O outro estabelecimento e o Sibaúma 
Praia Hotel, de menor porte, inaugurado no ano 2000, cujo funcionamento apresenta interrupções ao 
longo do ano. 

Também foi possível identificar várias residências cuja construção diferencia-se muito 
daquelas que a maior parte da população habita. Estes imóveis são inseridos no sistema de aluguéis 
para temporadas e finais de semana, comercializados através de sites especializados em alojamento 
turísticos, a exemplo do booking.com e AirBNB, realizando o contato e intermediando as formas de 
pagamento das diárias estabelecidas. A inserção destes imóveis como opção de aluguel a turistas visa 

Figura 1: Kilombo Villas & SPA 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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diminuir os custos que a manutenção de uma segunda residência impõe aos proprietários, a maioria 
residentes em outros estados e países. 

Para os entrevistados, além dos visitantes que permanecem isolados no Kilombo Villa & SPA 
e nas residências secundárias, a passagem de turistas por Sibaúma no cumprimento de roteiros 
originados de Tibau do Sul em direção ao Município de Baia Formosa em veículos off road acabam 
por divulgar o distrito com lugar exótico, com proximidade ao badalado Distrito de Pipa (em Tibau 
do Sul). Atribuem a tal circulação de transeuntes em lazer, o interesse na compra de terras para 
investir. 

Por isso, uma outra tipologia de imóveis que marca a paisagem de Sibaúma são os 
loteamentos. Cabe destacar que um processo de parcelamento do solo na localidade já havia sido 
efetuado em meados da década de 80 (ANDRADE, 2015) através de atores sem ligação com a 
comunidade, desde já alterando a estrutura fundiária local. Mas com o advento recente do turismo 
outra onda de negócios imobiliários ocorreu, cujos resultados tem causado sérios problemas aos 
remanescentes de quilombolas. As perspectivas especulativas que a presença de um novo público 
consumidor gera alimenta um clima de euforia nos produtores imobiliários e novos projetos estão 
previstos (Figura 2 e Figura 3). 

Figura 2: Projeto imobiliário Nova Pipa   Figura 3: Projeto imobiliário Condomínio Sibaúma  
Fonte:http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/48888.html  Fonte:http://www.condominiosibauma.com/PT/fotos.html 

As questões ligadas ao turismo em Sibaúma tem sido recentemente denunciadas (FONSECA; 
JANOSCHKA, 2016; ANDRADE, 2015). Essa pesquisa colabora nas discussões já efetivadas ao 
procurar dar voz aos atores que vivenciam o processo.  O Quadro 1 sintetiza a fala dos entrevistados 
sobre os aspectos relacionados à economia, à valorização sociocultural e à organização política, como 
previsto no objetivo da pesquisa. 

Ligado à economia, constatou-se uma insignificante oferta de emprego nos serviços turísticos. 
Os poucos moradores empregados na atividade têm seus postos em Pipa, local onde também acabam 
por gastar sua renda, devido a diferença de preços mais baixos de produtos industrializados. Resta 
aos moradores o trabalho informal ligado a venda de bebidas e poucos itens culinários aos visitantes 
que circulam nos passeios off road. A oferta dos produtos ocorre com preços mais elevados para os 
visitantes, justificado pela maior renda per capita e sua respectiva capacidade de compra. Os 
entrevistados não demostram consciência de que tais práticas conduzem a um quadro de inflação com 
o aumento geral dos preços, independente da origem do consumidor.

A maior parte das ofertas de trabalho ocorre na construção civil, gerado por empresas e 
pessoas que compram terras para construção de condomínios fechados ou casas.  Em função do 
turismo ocorreu o aumento o comércio e dos preços de terrenos. Na avaliação dos entrevistados, a 
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chegada de pessoas externas à comunidade gerou um mercado de terras que não foi vantajoso para os 
moradores locais. A falta de informação e de conhecimento levou que os antigos donos 
comercializassem suas propriedades por preço insignificantes perante o valor de mercado. As vezes 
tais terrenos eram trocados por aparelhos eletrônicos. Ao final, as terras que poderiam ser 
incorporadas à demarcação da Comunidade Remanescente estão em poder de proprietários que não 
se interessam por tal iniciativa. 

Não foram identificadas aproximações favoráveis entre o crescimento do turismo e as 
representações socioculturais da comunidade de Sibaúma. Somente a passagem do turista nos roteiros 
off road e o isolamento daqueles hospedados nos hotéis e residências não favorece tal interação. O 
artesanato em cipó desenvolvido na comunidade é levado a Pipa ou Barra do Cunhaú (localidades 
vizinhas) para comercialização, fato que dificulta a valorização da produção tradicional. 

Verificou-se que a própria identidade quilombola sofre ameaças. A ideia de um modo de vida 
sofisticado difundido pelos empreendimentos imobiliários (o mercado imobiliário se utiliza o termo 
“nova Pipa” para se referir ao distrito) e pela circulação de estrangeiros “descolados” gera nos mais 
jovens um sentimento de vergonha da identidade quilombola.  A falta de políticas de valorização dos 
costumes e tradições agrava o problema, pois surgem gerações que não conhece, nem valoriza suas 
origens. A comunidade apresenta-se dividida, pois alguns não querem assumir a identidade negra 
(são até em maior volume).  

Paradoxalmente, são nos momentos de pressão que expressões identitárias se tornam latentes. 
Nesse sentido, o Grupo de Zambê tomou a forma de uma manifestação de resistência e uma das 
estratégias desenvolvidas para resgatar as tradições quilombolas. Cresce entre os integrantes do 
Grupo a consciência de que as representações culturais compõem um importante elemento de 
potencial turístico para a comunidade, sendo preciso se empenhar na divulgação do Zambê e demais 
tradições.  

A comunidade ressente-se de uma melhor organização política para que se faça a interlocução 
com o poder público na busca de melhorias, principalmente em relação a segurança pública, que 
apresentam problemas relacionados ao consumo de drogas. O que se identificou foi um processo de 
desorganização política. Além de não surgir nenhuma estrutura formal de defesa dos interesses 
comunitários, as que existiam foram seriamente afetadas. As duas associações comunitárias que 
atuavam em Sibaúma passaram a divergir sobre o interesse na titulação das terras para preservação 
das práticas tradicionais. 

A titulação de terras quilombolas impõe que essas sejam preservadas, proibindo a 
comercialização. A proibição se choca com os interesses especulativos e comerciais de agentes 
imobiliários atuantes no local. O relatório antropológico encomendado pelo INCRA constatou a 
divergência interna, gerando o arquivamento do processo e ocasionando conflitos no interior da 
comunidade. O assédio (financeiro) de promotores imobiliários sobre parte da população é apontado 
como estopim das divergências nascidas no seio da comunidade. 
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Quadro 1: Impactos do turismo na Comunidade de Sibaúma (Tibau do Sul/RN) 

Dimensão Descrição 

Econômica 

- Inserção marginal nas oportunidades de trabalho ligado a serviços turísticos e
construção civil;
- Inflação sobre produtos (bebidas e comidas) ofertados nas barracas de praia;
- Aumento sistemático do comércio de imóveis e terras com correspondente
escalada dos preços;
- Venda de terras por preços insignificantes, gerado pelo assédio de agentes
imobiliários e investidores sobre moradores com pouco acesso a informação e
conhecimento sobre o mercado.

Sociocultural - Autossegregação dos turistas hospedados em alojamentos (hotéis e casas)
inseridos na Comunidade;
- Venda de artesanato produzido na comunidade levado para comercialização em
outras localidades turísticas;
- Ameaça à identidade quilombola no processo de sucessão entre gerações, pois
as mais recentes são afetadas por toda ordem de apelo ao novo, ao moderno e
sofisticado;
- Paradoxalmente, o resgate da dança de Zambê tem funcionado como
instrumento de agregação sociocultural frente as interferências geradas pelas
atividades.

Política - Processo de desagregação comunitária;
- Conflito no interior da comunidade gerado pela investida de promotores
imobiliários;
- Perda da possibilidade de titulação de terras quilombolas.

Fonte: Elaboração própria. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos demonstram um processo crescente de espoliação. Consolidado no 
aspecto econômico pela oferta em subempregos, pela inflação e pelo aumento dos preços de terrenos 
na comunidade. No plano sociocultural, a identidade quilombola passa a ser descriminada pelas 
gerações mais novas frente ao discurso “de modernidade e sofisticação” difundido por 
empreendimentos imobiliários e pela imagem transmitida por turistas. Sobre o plano político, 
destaque-se o conflito no interior da comunidade decorrente da investida de agentes imobiliários 
sobre os moradores, acarretando o arquivamento do processo de titulação de terras quilombolas. Em 
contrapartida, frente a tais impactos, as lideranças desenvolveram forte senso de consciência política 
na defesa dos interesses coletivos e na necessidade de preservar os costumes tradicionais. 

Para os entrevistados a efetivação do Grupo de Zambê de Sibaúma é um exemplo de 
movimento de resistência sociocultural efetiva. Há igualmente a certeza de que as práticas culturais 
(materiais e imateriais) podem funcionar como elementos de atratividade turística, cujos efeitos 
negativos do turismo podem ser minimizados, especialmente ligados às questões de identidade e de 
renda. Considera-se que os objetivos foram alcançados. Identificar a dimensão das transformações 
geradas pelo crescimento do mercado de imóveis e turístico é o primeiro passo para a reversão do 
quadro de dificuldades encontradas. A pesquisa proporcionou uma importante reflexão do processo 
de gestão do turismo ao qual os discentes irão se deparar na efetiva prática profissional. 
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RESUMO 

O enfoque no cenário político institucional vem 
se construindo consideravelmente no 
crescimento da agricultura familiar. O território 
do Mato Grande-RN tem sido considerado um 
dos beneficiados dessas políticas, agindo 
juntamente com órgãos parceiros para otimizar a 

agricultura familiar. O objetivo geral da pesquisa 
foi analisar o grau de importância através de 
indicadores aplicados aos agricultores familiares. 
Foram positivamente relevantes os dados 
obtidos, demonstrando o maior grau de 
importância ao indicador apoio financeiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Político Institucional, Agricultura familiar, Mato Grande-RN. 

ABSTRACT 

The focus on the institutional political scenario 
has been building considerably in the growth 
of family farming. The territory of Mato 
Grande-RN has been considered one of the 
beneficiaries of these policies, acting together 
with partner agencies to optimize family 
agriculture. The general objective of the 

research was to analyze the degree of 
importance through indicators applied to 
family farmers. The data obtained were 
positively relevant, demonstrating the greatest 
degree of importance to the financial support 
indicator.

KEYWORDS:  Institutional Politician, Family Agriculture, Mato Grande-RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

A agricultura é um dos principais motivadores do desenvolvimento do Brasil, constituindo um 
significativo fator na origem do emprego e renda. Nesta condição como nação em desenvolvimento, 
com especificação predominantemente agrícola, a produtividade é caracterizada por alimentos e 
consiste em um desafio para responder às necessidades da população, na promoção de empregos para 
a sociedade, fator primordial na qualidade de vida dos cidadãos. O grande crescimento da sociedade 
vem dando consistência a movimentos rurais sendo repercutido na criação de apoio no 
desenvolvimento da agricultura familiar. A Região do Mato Grande-RN é caracterizada por estar 
inserida no ambiente em que possui um dos piores índices segundo estudo realizado por Luiz e 
Ribeiro (2009) apontando índices fracos mensurados através das dimensões sociais, ambientais, 
econômicos político institucionais dentre outros. 

De acordo com Sachs (2007) a sustentabilidade político-institucional deve considerar 
características da coesão social; capacidade de implementação de projetos do Estado em parceria com 
todos os atores sociais interessados; e, uma democracia na qual o conjunto de direitos humanos seja 
contemplado, desencadeando benefícios e garantia de direitos para a comunidade. Sepúlveda (2008, 
pg. 11-14) apresenta um olhar voltado para o desenvolvimento rural sustentável numa perspectiva 
multidimensional: social com enfoque na equidade, ambiental com enfoque na sustentabilidade, 
econômica numa abordagem da competitividade e político-institucional enfatizando a governança. 
Nesse momento, a comunidade política, vem investindo nas formulações de políticas públicas, como 
afirma SOUZA (2006, p.26) “A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os 
governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 
produzirão resultados ou mudanças no mundo real”. 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o grau de importância através de indicadores 
aplicados aos agricultores familiares da Região do Mato Grande, no estado no Rio Grande do Norte. 
É relevante ressaltar que podem ser desenvolvidos estudos posteriores a este, tornando-se 
fundamental o estudo em diversas dimensões beneficiando a sociedade maior. No que diz respeito 
aos resultados esperados se concretizaram apontando o indicador apoio financeiro como mais 
relevante referidos pelos atores, particularizando este indicador primordial no desenvolvimento da 
agricultura familiar na região do Mato Grande-RN, outro indicador que foi considerado muito 
importante foi a assistência técnica, sendo um expressivo número e respondendo à indagação proposta 
na pesquisa. Ademais, o indicador caracterizado com menos relevância foi a relação com entidades 
de pesquisa e extensão, sendo pormenorizado pelos atores, mas, sendo de caráter essencial para o 
desenvolvimento de pesquisas visando a otimização no quesito implementação dessas políticas. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa inicia a partir do estudo exploratório, através da caracterização do universo de 
estudo, que segundo GIL (2002, p. 41) “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. A região do Mato Grande-

RN possui área de 5.702,25 e é composto por 15 municípios são eles: Bento Fernandes, 
Caiçara do Norte, Ceará Mirim, Jandaíra, João Câmara, Maxaranguape, Parazinho, Pedra Grande, 
Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, Taipu e Touros e 
possui população total de 224.107, na área urbana 109.589, e rural de 114.518. (BRASIL, 2015) 

A pesquisa foi desenvolvida sob o tipo estudo de caso que segundo o autor YIN (2015, p.4) 
resume “um estudo de caso permite que os investigadores foquem um “caso” e retenham uma 
perspectiva holística e do mundo real”. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1095



Ou seja, o estudo de caso se caracteriza pelo profundo e exaustivo de muitos objetos de 
modo a proporcionar seu vasto e discriminado pensamento. Segundo a abordagem do problema, a 
pesquisa se dá pelo método quantitativo que segundo Diehl e Tatim (2006, p. 51) “caracteriza-se 
pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das informações por meio de 
técnicas estatísticas, desde as mais simples, como percentual, média, desvio padrão, às mais 
complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão e etc” com o objetivo de obter 
resultados consideráveis e evitar erros nas análises e má interpretação, propiciando uma 
segurança maior. 

O estudo em pauta foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, leituras, 
fichamentos e a aplicação de um questionário, junto aos agricultores familiares da Região do Mato 
Grande, no Rio Grande do Norte, com 16 (dezesseis) indicadores relacionados à dimensão político 
institucional. Os agricultores atribuíram, de acordo com a sua percepção, uma pontuação 
referente ao grau de importância desses indicadores para o fortalecimento da agricultura familiar. 
Assim, para acessar a percepção desses agricultores foi utilizada uma escala de importância que 
variava de 1 a 3, sendo a pontuação 1 atribuída para os indicadores considerados pelos agricultores 
como menos relevantes; a pontuação 2 para os indicadores considerados importantes e por 
fim, a pontuação 3 para os indicadores considerados muito importantes (tabela 1). 

Tabela 1 – Escala para atribuição do grau de importância dos indicadores 

Grau de Importância Pontuação 
Relativamente Importante 1 

Importante 2 
Muito Importante 3 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção iremos analisar os dados obtidos durante a pesquisa, através dos indicadores 
político institucionais verificando os graus de importância que os atores agricultores familiares 
ponderaram como sendo mais relevante como diferencial no apoio a agricultura familiar. 

Ao todo foram desenvolvidos 16 indicadores sendo eles: Política Pública, apoio financeiro, 
assistência técnica, áreas certificadas, processo de tomada de decisão, articulação local, regional e 
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nacional, relação independente de pesquisas e experimentos, interações com instituições ou órgãos 
de pesquisa ou extensão, necessidade de assistência técnica, participação em curso ou eventos, 
oferecimento de cursos na propriedade, presença de formas associativas e de ação coletiva, ambiente 
de relações sociais adequado à participação, existência de espaços próprios à construção coletiva de 
alternativas de desenvolvimento, marco institucional favorável à intervenção e participação dos atores 
sociais locais e existência de representação local em defesa de seus interesses no âmbito da 
sociedade maior. Para sintetizar, objetivando melhor a compreensão dos dados, foi feita uma 
compilação convertendo-se em 8 indicadores político institucionais conforme quadro 1. 
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    Quadro 1 – Compilação dos indicadores da dimensão política-institucional 

INDICADORES DA DIMENSÃO POLÍTICA-INSTITUCIONAL 

● Política pública Política pública 

● Apoio financeiro Apoio financeiro 

● Áreas certificadas Áreas certificadas 
● Assistência técnica Relevância da assistência técnica 
● Necessidade de assistência técnica
● Processo de tomada de decisão

Articulação e representação em 
órgãos e instituições 

● Articulação local, regional e nacional
● Marco institucional favorável a intervenção e

participação dos atores sociais locais
● Existência de representação local em defesa de seus

interesses no âmbito da sociedade maior
● Relação independente de pesquisas e experimentos Relação com entidades de 

Pesquisa e Extensão ● Interações com instituições ou órgãos de pesquisa ou
extensão

● Participação em cursos ou eventos Capacitação 
● Oferecimento de cursos na propriedade
● Presença de formas associativas e de ação coletiva

Interação Comunitária e 
Associativa 

● Ambiente de relações sociais adequados a participação
● Existência de espaços próprios à construção coletiva de

alternativas de desenvolvimento
Fonte: Elaboração própria a partir de estudos teóricos (2016). 

Os resultados apontaram que a maioria dos agricultores entrevistados (75%) considerou 
o indicador apoio financeiro muito importante e 25% considerou como importante, indicando 
uma percepção positiva deste indicador para o desenvolvimento da agricultura familiar. Outros 
dois indicadores que apresentaram um relevante diferencial no apoio a agricultura familiar na 
percepção dos agricultores foram o indicador relevância da assistência técnica, considerado como 
muito importante por 56% e importante por 38% dos entrevistados; e o indicador política pública 
que 44% do total de entrevistados atribuíram indicando que os agricultores familiares têm uma 
percepção positiva. Referente ao indicador áreas certificada 44% dos agricultores consideraram 
como importante, 25% como muito importante e 31% consideram como relativamente importante, 
sugerindo que esses agricultores têm uma percepção positiva em relação a certificação de suas 
propriedades rurais. Em relação ao indicador articulação e representação em órgãos e instituições 
foi considerado por 44% dos entrevistados como importante e por 25% como muito importante. 
Esse resultado pode indicar que os agricultores percebem a necessidade de articulação entre os 
atores locais e a importância de órgãos de representação e instituições locais. Analisando o 
indicador relação com entidades de pesquisa e extensão foi observado que a maioria dos 
agricultores familiares entrevistados (59%) considerou esse indicador pouco relevante para o 
favorecimento da agricultura familiar.   

Apesar dos agricultores ponderarem desfavoravelmente em relação a esse indicador é 
importante desenvolver parcerias com instituições de pesquisa e extensão para fortalecer a 
agricultura familiar e melhorar a eficiência dos sistemas agrícolas. Para o indicador capacitação, 
44% dos agricultores consideraram importante e 31% como muito importante, sendo esse resultado 
positivo, uma vez que a capacitação técnica contribui para melhorar a renda e os sistemas 
produtivos.
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Por fim, para a interação comunitária e associativa, foi considerado como importante indicador por 
46% dos agricultores familiares e como muito importante por 29%, demonstrando a relevância das 
interações e associações entre os atores sociais locais. 

Tabela 2 – Indicadores, grau de importância, total de entrevistados e percentuais 

Indicadores da dimensão 
Político Institucional 

Média do grau de 
importância Total de 

entrevistados 

Percentuais 

Grau 
1 

Grau 
2 

Grau 
3 

Grau 
1 

Grau 
2 

Grau 
3 

Política Pública 3 6 7 16 19% 37% 44% 

Apoio Financeiro 0 4 12 16 0% 25% 75% 
Relevância da Assistência 

técnica 1 6 9 16 6% 38% 56% 

Áreas Certificadas 5 7 4 16 31% 44% 25% 
Articulação e 

Representação em órgãos e 
instituições 

5 7 4 16 31% 44% 25% 

Relação com entidades de 
Pesquisa e Extensão 9 4 3 16 59% 22% 19% 

Capacitação 4 7 5 16 25% 44% 31% 
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Interação Comunitária e 
Associativa 4 7 5 16 25% 46% 29% 

Fonte: Dados de pesquisa de campo realizada em 2016. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que os indicadores propostos nesta pesquisa, segundo os atores sociais 
elencando seus graus de importância evidenciou uma perspectiva positiva das políticas institucionais 
como apoio, voltada a área da agricultura familiar revelando-nos quais os fatores a serem priorizados, 
o apoio financeiro foi considerado como muito importante, sendo necessário   para a otimização dos
serviços aos agricultores, que através desses apoios concomitantemente acaba gerando emprego e
renda a sociedade diminuindo assim, as desigualdades sociais, agregando valor nas perspectivas
econômicas. Ademais, evidenciou-se também o menor grau de importância apontado pelos
agricultores sendo ele a relação com entidades de pesquisa e extensão. Propõe-se que seja visto com
outro olhar pelos agricultores familiares através das políticas institucionais, e instituições parceiras
que o envolvimento junto estas instituições como entidades de pesquisa e de extensão seja
imprescindível e relevante, pois são através das pesquisas que temas como este, sejam estudados e
explorados mais profundamente, com o objetivo de elucidar problemas no âmbito dos agricultores e
na sociedade maior.
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UM ESTUDO SOBRE FATORES QUE PODEM LEVAR OS ALUNOS DO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA FORMA INTEGRADA A EVASÃO 

ESCOLAR 

FILHO, V. M. A.1; GOMES, C. E.2 e SILVA, B. V. F.3 

1,2,3 IFRN – Campus Nova Cruz; 

 ÁREA TEMÁTICA:  Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

O presente trabalho objetiva estudar fatores que 
provocam a evasão escolar no IFRN/NC, analisando uma 
amostra de 52 alunos de administração. A pesquisa é 
quantitativa e utiliza-se de questionário. É importante à 
medida que proporciona conhecimento 

auxiliando na tomada de decisões para minimizar o 
problema em questão. A evasão escolar pode gerar 
baixo índice de desenvolvimento e inovação. Os 
resultados estão relacionados com a renda familiar, 
necessidade de trabalho e insatisfação com o curso. 

ABSTRACT 

The present work aims to study factors that lead to 
truancy in IFRN/NC, analyzing a sample of 52 
students. The research is quantitative and uses 
questionnaire. It is important as it provides 
knowledge aiding in making decisions to minimize the 
problem in question. 

Truancy can generate low level of development and 
innovation. The results are related to family income, need 
to work and dissatisfaction with the course. 

KEYWORDS: Truancy, IFRN/NC, Problem, income, development. 

PALAVRAS-CHAVE: Evasão escolar, IFRN/NC, Problema, Renda, Desenvolvimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução tecnológica tem proporcionado avanços e melhorias na qualidade de vida e 

trabalho das pessoas. Comparando-se o modo que as pessoas se capacitam hoje para participar do 

mundo do trabalho com o modo que seus anteriores se capacitavam antigamente, veremos que existem 

enormes diferenças relacionadas a qualidade de vida, trabalho e opiniões das pessoas sobre temas 

variados. Em se tratando de Brasil, essa mudança pode ser justificada pelo crescimento da taxa de 

alfabetização nos últimos anos. 

As pessoas que passam mais tempo na escola e absorvem mais conhecimento aumentam suas 

chances de ingressar em um cargo trabalhista, seja em rede pública ou privada, com uma boa 

remuneração e melhor qualidade de vida. Na contramão, candidatos com baixa escolaridade muitas 

vezes ocupam postos de trabalho em condições hostis ao bem-estar do trabalhador, o qual se torna 

mais desgastante. Essas relações de trabalho podem representar e muitas vezes representam, menos 

poder de comprar, consequentemente menos acesso a bens de consumo, que numa sociedade de bens 

de capital, caracteriza menos benefícios. 

Sendo assim, observa-se que dentre a grande diferença social existem dois tipos de indivíduos, 

aqueles com alto nível de escolaridade, e aqueles com baixo ou nenhum nível de escolaridade, cria- 

se a hipótese de que esses tendem se tornar trabalhadores gerenciais e operacionais, respectivamente. 

Uma das prováveis causas para essas diferenças, supõem-se, se concretiza por meio do 

processo de evasão escolar, no qual as pessoas abandonam a escola durante sua capacitação e acesso 

ao conhecimento, devido a fatores internos ou externos a instituição, o que leva o indivíduo a falta de 

motivação, exclusão e desanimo. 

Neste sentido o presente trabalho tem como objetivo estudar fatores que provocam a evasão 

escolar. Buscando identificar aspectos que influenciam a evasão no instituto, apresentando 

indagações aos alunos de terceiro ano do curso técnico em administração, na forma integrada. 

Com esta pesquisa espera-se uma contribuição para a comunidade acadêmico-pedagógica do 

instituto na tomada de decisões e avaliações dos jovens, para se antecipar evitando ou diminuindo o 

processo de evasão escolar no curso de administração. 

Espera-se coletar informações basilares a respeito dos fatores que levam os alunos a evasão, 

através de tais conhecimentos será formalizada novas estratégias que auxiliem a busca por eficiência 

no combate ao problema. 

Logo, este trabalho é importante para o pesquisador à medida que proporciona maior 

conhecimento sobre fatores que juntos podem levar a um problema que tem o poder de mudar a vida 

dos indivíduos, para a comunidade pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Nova Cruz, na tomada de decisões, e para a sociedade 

proporcionando maior conhecimento sobre um tema que tem influência em sua estrutura 

organizacional. 
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2 METODOLOGIA 

A pesquisa elaborada para a realização deste trabalho é do tipo quantitativa, esse tipo de 

pesquisa toma por fonte de dados amostras populacionais. Conforme explica Gil (2008) “as pesquisas 

deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). 

A pesquisa foi realizada com os alunos de terceiro ano do curso de administração na forma 

integrado do IFRN/Nova Cruz. Sendo 52 questionários aplicados de forma não probabilística por 

conveniência. De acordo com Malhotra (2005, p. 266), “na amostragem por conveniência, como se 

deduz pelo nome, tenta obter uma amostra de elementos com base na conveniência do pesquisador”. 

Nesse trabalho foi utilizado o questionário como sendo o método de coleta de dados. Segundo 

Gil (2008, p.121) 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 

O questionário utilizado na presente pesquisa era composto por 10 questões fechadas de 

múltipla escolha. 

Para realizar a análise dos dados do presente estudo, utilizou-se o software Microsoft Excel 

2010. Este programa permitiu a tabulação dos dados, verificação das respostas absolutas e formulação 

de gráficos, promovendo uma melhor organização e intepretação dos dados coletados. A intepretação 

foi realizada de modo quantitativo. 

Esse método permitiu a análise e interpretação dos dados fornecidos pelos indivíduos em 

estudo, assim possibilitando aos pesquisadores uma visão estatística de alguns fatores postos em 

questão que podem levar alunos do curso de administração a evasão escolar. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para conseguir seguir no foco da pesquisa foram postas algumas indagações aos alunos dos 3º 

anos do curso de administração pelo o fato de que eles já cumpriram cerca de 75% do curso e a uma 

hipótese de que eles já tenham presenciado ou passado por situações que o risco de evasão tenha se 

tornado bastante eminente. A seguir serão expostos os resultados através de gráficos e suas seguintes 

analises. 

16 17 18 19 20 

46% 

27% 
21% 

Gráfico 1 : Faixa etária de idade dos 
entrevistados 

2% 4% 

Gráfico 2: Gênero dos indivíduos 
entrevistados 

31% 

69% 

Masculino Feminino 
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Fonte: Dados obtidos da pesquisa 

No gráfico I, observa-se que 46% da turma é composta por adolescentes de 18 anos, em 

segundo lugar com 27% por adolescentes de 17 anos, em seguida 21% com 19 anos, 4% 16 anos e 

2% com faixa etária de 20 anos. Logo tem-se a hipótese de que a faixa etária dos indivíduos 

entrevistados corresponde a um público que se desenvolve rapidamente e buscar espaço no mercado 

de trabalho ao mesmo tempo que estuda. 

No gráfico II, visualizamos que a maior parte da turma é composta de 69% do sexo feminino 

e 31% são masculinos. 
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Fonte: Dados obtidos da pesquisa 

No gráfico 3, observa-se que 50% da turma tem uma renda entre 1 e 2 salários, 17% dos alunos 

possui um renda inferior a 1 salário. Acima de 3 salários corresponde 17% e 16% está entre 2 e 3 

salários mínimos. Analisando os dados cria-se a hipótese de que a maior parte dos alunos do curso de 

administração se encontra na classe E, até dois salários mínimos totalizando 67%. Isso pode ser um 

problema dependo da quantidade de pessoas que residem na casa e onde ela se localiza, se o imóvel 

é próprio ou alugado entre outros aspectos que são interessantes analisar. 

No gráfico 4, podemos ver que a maior parte das turmas é composta por alunos da rede pública 

de ensino com 54% e 46% de origem privadas, porém não se encontra uma grande heterogeneidade. 

Gráfico 3 :Caracterização da renda familiar 
dos indivíduos 

17% 
17% 

16% 

50% 

Menos que de 1 salário     Entre 1 e 2 salários 

Entre 2 e 3 salários Acima de 3 salários 

Gráfico 4:Porcentagem dos alunos vindos 
de escolas públicas e privadas 

46% 

54% 

Privada Publica 

Nenhum Transporte Alimentação Bolsista Extenão     

8% 

58% 

11% 

11% 

12% 

Gráfico 5: Participação em algum programa 
social 

Influência de 
outras pessoas 

58% 
33% 

Falta de opção 

Identificação 

9% 

Gráfico 6: Fatores que levam a 
escolha do curso 

do curso

1103



Fonte: Dados obtidos da pesquisa 

Observando o gráfico 5, percebe-se que existe uma boa porcentagem de alunos que faz parte 

de algum programa social oferecido pelo o instituto contabilizando 42% enquanto os 58% não fazem 

parte desses programas que se caracteriza como auxílios transporte e alimentação, bolsas de iniciação 

profissional ou extensão, porém isso não quer dizer que as pessoas que fazem parte dos 58% tenha 

uma atividade remunerada conciliada com o período das aulas como um estágio por exemplo. 

Fonte: Dados obtidos da pesquisa 

No gráfico 6, podemos visualizar que a maior parte com 58% escolheu o curso para inserir 

como falta de opção, já 33% escolheram por identificação e apenas 9% teve influência por amigos e 
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familiares. Portanto existe uma grande maioria de participantes que não obtiveram conhecimento 

sobre o curso no ato da inscrição, esses correspondem a influência de outras pessoas também tem os 

que escolhem por falta de opção, ambos os casos podem aumentar as probabilidades de uma evasão 

ou o tão conhecido fracasso escolar do aluno. 

Fonte: Dados obtidos da pesquisa 

No gráfico, podemos visualizar que 67% dos alunos disseram que não pensaram em abandonar 

o curso e 33% disseram que sim, já pensaram em abandonar, ou seja, essa porcentagem de que pensou

em abandonar é um dado alarmante usando a hipótese de que eles tivessem abandonado hoje teríamos

cerca de 18 alunos, a menos, número que corresponde a quase metade uma turma ingressante. Isso

quer dizer que o problema da evasão tornaria mais caro a formação dos demais, pois todos os

investimentos aplicados para a formação de uma turma se resumiria apenas a metade daquelas pessoas

no fim.

Gráfico 7: Porcentagem sobre a questão de abandonar o curso 

33% 

67% 

não sim 
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Fonte: Dados obtidos da pesquisa 

No gráfico 8, podemos visualizar que 52% abandonaria por motivos diversos(faculdade), 19% 

disseram que desistiria por insatisfação com o curso escolhido, 12% tem a necessidade de trabalhar, 

Problemas de locomoção    Baixo rendimento outros 

2% 4% 

Necessidade de trabalhar insatisfação com o curso Alta carga horaria 

19% 

52% 

12% 

11% 

Gráfico 8: Motivos pelos quais abandonaria o curso 
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11% falaram que o curso tem uma alta carga horaria. 4% passam por problemas de locomoção e 2% 

tem um baixo rendimento no curso. 

1 2 3 4 5 

27% 

20% 

13% 
33% 

7% 

Gráfico 9: Nível de satisfação com campus 

Fonte: Dados obtidos da pesquisa 

Quando questionados a respeito da satisfação com o campus cerca de 60% demonstrou estar 

satisfeito ou muito satisfeitos isso nos alegra, pois temos a hipótese de que a satisfação pode levar os 

alunos a motivação para várias atividades desenvolvidas no instituto, os demais, contabilizando 20% 

se mostraram pouco satisfeitos ou muito pouco satisfeitos logo temos a hipótese de que isso possa 

ajudar a desencadeamento de uma desmotivação e baixa estima dos alunos lavando-o a uma 

exclusão social auxiliando no abandono do aluno ao instituto e por último representando 20% são 

os que se mostraram indiferentes nem satisfeitos nem insatisfeitos. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os fatores que podem levar o indivíduo a evasão escolar são muitos, eles podem ser internos 

ou externos a instituição. Nesse caso, foram encontrados fatores externos como o fato de possuir 

alunos de baixa renda que muitas vezes precisam trabalhar no turno inverso ao de suas aulas ou 

fazer bicos cerca de 12% dos entrevistados relatou já ter pensado em evadir o curso, devido a 

necessidade de trabalhar. Outro grande problema que leva os alunos dos instituto a evasão 

no curso de administração é falta de conhecimento sobre o curso no momento da inscrição, assim 

eles iniciam o curso sem ter afinidade ou qual quer outro tipo de conhecimento e muitas vezes 

acabam que por buscar o abandono devido o surgimento de outra atividade extra curricular. 

Por outro lado observa-se que a instituição tem ajudado bastante com seus programas sociais 

como os auxílios que ajudam os alunos a suprirem essa necessidade de locomoção até o campus com 

o transporte e o mantimento de suas atividades diárias com o alimentação e todos os setores

relacionados as atividades estudantis, que embora não tenham sido citados antes tem uma imensa

importância na permanência do aluno matriculado, dentre eles os que mais se destacam são Serviço

social, Equipe Técnico pedagógica (ETEP) e a psicologia escolar.

Embora a pesquisa tenha como base algumas hipóteses, aconselhasse para a resolução do 

problema uma maior divulgação dos cursos para o ambiente externo escolas estaduais, municipais e 

de rede privada para que os alunos no processo de inscrição tenham um pré-conhecimento sobre a 

carga horaria, matérias e as características de cada curso evitando a decepção do aluno, enquanto os 

programas de suporte se tornam viável buscar mais investimentos visando envolver uma maior 

quantidade de pessoas. Sugerimos para os trabalhos realizados neste campo um aprofundamento no 

rendimento acadêmico dos alunos e em suas caracterizações socioeconômicas e se possível encontrar 

pessoas evadidas e recolher seus depoimentos. 
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ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DO ESTACIONAMENTO 

INTERNO DO IFRN/SPP A LUZ DA NORMA DE ACESSIBILIDADE 

– NBR 9050/15 E LEIS VIGENTES REGULAMENTADORAS

OLIVEIRA, A. C. F.1; CUNHA, C. D. S.2 e MARQUES, R. S.3
1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

Este artigo analisa as condições de acessibilidade 

no estacionamento interno do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do 

Norte (IFRN) Campus São Paulo do Potengi, 

objetivando analisar se o mesmo atende às 

exigências e aconselhamentos de leis e normas 

vigentes. Para tal, realizou-se uma pesquisa  

documental, seguida de posterior pesquisa de 

campo. A partir do referencial teórico e análises, 

concluiu-se que o Instituto não atende ao mínimo 

de vagas totais exigidas por lei, também 

desobedecendo às porcentagens reservadas aos 

idosos e pessoas com deficiência.

ABSTRACT 

This article analyzes the conditions of 

accessibility in the internal parking lot Federal 

Institute of Education, Science and Technology 

Rio Grande do Norte (IFRN) of Campus São 

Paulo do Potengi, aiming to analyze if it meets 

requirements and advice of applicable laws and 

regulations. To this end, we performed a 

documentary research, and subsequent field visit. 

From the theoretical framework and the analysis, 

it was concluded that the institute does not meet 

the minimum total vacancies required by law, 

disobeying the percentages applicable to the 

elderly and disabled people. 

1 INTRODUÇÃO 

Em constante processo de desenvolvimento e discussão, o tema acessibilidade é um ponto 

bastante abordado no setor da Construção Civil. Em suma, trata-se de conceder às pessoas com 

deficiência, definitiva ou temporária, a possibilidade do livre acesso e utilização dos espaços, 

PALAVRAS-CHAVE:  Acessibilidade, espaços públicos, idosos, pessoas com deficiência, 

estacionamento. 

KEYWORDS:  Accessibility, public spaces, elder, disabled people, parking. 
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prezando pela independência desses indivíduos, assim, proporcionando-os igualdade no direito de ir 

e vir, com segurança e comodidade. 

O Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010 constatou que, no 

Brasil, dos cerca de 190 milhões de habitantes, aqueles com ao menos uma deficiência, seja visual, 

motora, mental ou auditiva, somam 23,9%, isto é, aproximadamente 45,6 milhões de pessoas. Ainda 

de acordo com o mesmo Instituto, os maiores níveis da população com algum tipo de deficiência são 

apresentados nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, se comparados aos demais. 

Como resposta à necessidade emergente do país em dispor sobre maneiras de assegurar a 

inclusão por meio de uma habitabilidade adequada e democrática, surgem os decretos, leis e normas 

regulamentadoras; estes tratam de aspectos antes omissos e que exercem um papel fundamental para 

o exercício de uma cidadania plena.

Ademir Freire, chefe do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do Rio Grande 

do Norte, afirma: “Como nossa população está envelhecendo, a tendência é que o percentual de 

deficiências aumente”. Destaca ainda: “Os indicadores têm uma estreita relação com faixa etária da 

população potiguar. Além disso, haverá também o aumento do número de idosos e, 

consequentemente, das deficiências motoras, visuais e auditivas”. 

Os dados expostos revelam a demanda de que seja devidamente proporcionado o acesso e 

utilização nos diferentes espaços urbanos para esta parcela da população. Dessa maneira, é de suma 

importância que haja um planejamento, obrigatoriamente nos locais de uso público, de acordo com o 

decreto 5.296/12/2004, que objetive propiciar a todas as pessoas, com suas diferentes características, 

de forma segura, autônoma e confortável, o gozo pleno de sua mobilidade, constituindo-se assim os 

elementos que compõem a acessibilidade. 

Todavia, preferiu-se por se fazer neste trabalho um recorte do público alvo. Assim, decidiu- 

se que, dentre os diversos caminhos a serem trilhados, serão aqui contempladas duas categorias 

específicas: A dos idosos e a de pessoas com deficiência. O recorte foi dado também ao tipo de espaço 

arquitetônico e urbanístico que esse público tem o direito de usufruir, e para tal, optou-se por analisar 

um estacionamento. 

Esta ação visa apurar situações em que a autonomia, independência e mobilidade de pessoas 

idosas ou com deficiência possam estar em desacordo às normas e leis que regem/dizem respeito aos 

quesitos de acessibilidade. Essa investigação terá como universo o estacionamento interno do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus São Paulo do 

Potengi, sendo verificado se este cumpre as recomendações das normas e legislações específicas, e 

realizar, se necessário, proposições para possíveis correções neste espaço. 

2 METODOLOGIA 

Para se alcançar o objetivo proposto, foram necessárias duas etapas que nortearam o processo 

de estudo e análise, das quais, num primeiro momento, para maior compreensão e domínio do tema 

abordado, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais em normas e leis vigentes, seguida 

de posterior análise por meio de uma pesquisa de campo. 

Como caminhos que se enveredam nessa proposição, busca-se atender aos aconselhamentos 

da Norma brasileira regulamentadora 9050/15, que trata sobre a acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; além das Leis Federais 10.098/00, que “estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências”, a Lei 10.741/03, que dispõe sobre 

o Estatuto do Idoso e dá outras providências, além do Código de Obras e Edificações específico.
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Após conhecimento e aprofundamento do tema em voga, partiu-se para a pesquisa de campo, 

em que foi necessário realizar a contagem de vagas existentes no momento da visita in loco do 

estacionamento supracitado. Na ocasião, alguns dados já estavam em posse, com base na pesquisa 

documental, que eram as áreas construídas do IFRN - SPP, dados estes extraídos do setor de 

engenharia do referido Campus. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com a bibliografia consultada, para que a instituição receba a licença para 

construção e o alvará de funcionamento, faz-se indispensável, entre outros quesitos, atender ao 

Código de Obras e Edificações. Levando-se em consideração que o município de São Paulo do 

Potengi não possui Código de Obras e Edificações próprio, será adotado como referência o 

pertencente ao município de Natal. A partir deste, identifica-se: 

Toda e qualquer obra de construção, ampliação, reforma ou demolição 

depende de prévio licenciamento por parte do Município, sendo disciplinada por este 

Código, sua regulamentação e observadas as disposições do Plano Diretor de Natal, 

da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001, dos artigos 182 e 183 da 

Constituição da República, da Lei Orgânica do Município do Natal, do Código do 

Meio Ambiente,  Lei Municipal no 4.100, de 24 de junho de 4992, e das demais 

normas ambientais e urbanísticas atinentes à matéria. (LEI COMPLEMENTAR 

N°055, 2004, p. 01) 

Em seu artigo n° 115, este mesmo documento determina que: “A quantidade de vagas, 

necessárias para cada empreendimento, é variável em função da hierarquização das vias e natureza 

do uso, em conformidade com os Anexos I e III desta Lei”. Dessa maneira, para realizar-se a 

hierarquização da via de acesso à instituição, fez-se essencial seguir os Anexos I e III do Código de 

Obras e Edificações. 

Afim de contemplar o que indicam tais Anexos, fez-se precípuo encontrar a localização exata 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus São Paulo 

do Potengi. Para tal, consultou-se a ferramenta online Google Maps, por meio da qual, obtivemos a 

posição em que se encontra a edificação. A figura a seguir apresenta, por meio de imagens de satélite, 

a via que dá acesso ao Instituto, localizado na RN-120, São Paulo do Potengi, de CEP 59460-000. 

Figura 01 – Localização do IFRN Campus São Paulo do Potengi. 

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-5.8952521,-35.7551762,465a,35y,90h/data=!3m1!1e3>. 

Acesso em: 24 ago. 2017. 
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Através então do Anexo I, que diz respeito ao sistema viário principal, define-se como de 

categoria “Estrutural”, classificada como “Arterial I”, a via de acesso as edificações do Campus, em 

função desta via ser a RN-120. Agora, segundo o Anexo III do mesmo Código, que é relativo a 

relação das edificações que geram tráfego, indica-se que, por tratar-se de um empreendimento do 

tipo “escola de 2° grau, curso preparatório e ensino técnico”, exige-se, uma vaga de estacionamento 

para cada cinquenta metros quadrados de área construída. 

Diante deste arcabouço teórico, partiu-se para a pesquisa de dados referente ao projeto 

arquitetônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

Campus São Paulo do Potengi, afim de encontrar, nas especificações do seu Quadro de Áreas, 

informações para o cálculo da área construída, desse modo, pode-se calcular o número total de vagas 

obrigatórias para o estacionamento interno do Campus. 

     Quadro 01 - Quadro de áreas das dependências do IFRN/SPP. 

Quadro de Áreas 

Discriminação Área Construída 

Prédio Principal 4.301,97m² 

Prédio Anexo 2.706,55m² 

Área de Vivência 875,00m² 

Auditório 464,77m² 

Setor de Apoio (guarita+casa de lixo) 92,36m² 

TOTAL 8.440,65m² 

     Fonte: Projeto arquitetônico do IFRN - Campus São Paulo do Potengi. 

Destarte, tem-se a área total construída de 8.348,29m², portanto, em função da área 

construída pela área por vaga estipulada no Código (50m²), é exigido que hajam, no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus São Paulo do Potengi, 167 

vagas no estacionamento (8.348,29/50 = 166,97 ≈ 167 vagas). 

Por conseguinte, em decorrência do número total de vagas, a NBR 9050/15, em seu 

transcorrer, declara a existência de duas categorias de reservas de vagas; para veículos que conduzam 

ou sejam conduzidos por idosos e para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas 

com deficiência. 

Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou 

coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, devem ser reservadas vagas para 

pessoas idosas e com deficiência. Os percentuais das diferentes vagas estão definidos 

em legislação específica. (NBR9050, 2015, p. 83). 

Dessa maneira, baseando-se na Lei n° 10.741/03, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, 

constata-se que, para os idosos, é assegurada a reserva de cinco por cento do total de vagas nos 

estacionamentos, sejam eles públicos ou privados, as quais deverão ser posicionadas de maneira a 

garantir a melhor comodidade ao idoso. 

Já no tocante as vagas destinadas as pessoas com deficiência, como fundamentado na Lei n° 

10.098/00, que estabelece critérios básicos e normas gerais para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, encontra-se a seguinte determinante: 

Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em 

número equivalente a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma vaga, 
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devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de 

acordo com as normas técnicas vigentes. (LEI N° 10.098, 2000). 

Com estas informações em mãos, chegou-se aos dados quantitativos referentes ao número 

mínimo exigido de vagas simples, reservadas a idosos e pessoas com deficiência que devera possuir 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus São Paulo

do Potengi, a partir de sua caracterização. Os resultados estão dispostos no quadro a seguir:
     Quadro 02 - Levantamento do quantitativo de vagas previstas para o estacionamento. 

Levantamento quantitativo: percentagem de vagas previstas 

Vagas (discriminação) Quantidade Percentual (%) 

Simples 154 92,2 

Reservadas para idosos 09 5,4 

Reservadas para deficientes 04 2,4 

TOTAL 167 100 
     Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com estes dados em mãos, realizou-se uma pesquisa de campo, com intuito de tomar 

conhecimento acerca de quantas são as vagas atualmente disponíveis no estacionamento interno do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus São Paulo do 

Potengi, tanto as de categoria simples, como as reservadas a idosos e pessoas com deficiência, 

respectivamente. Os resultados estão dispostos no quadro a seguir: 

       Quadro 3 - Levantamento do quantitativo das vagas existentes atualmente. 

Levantamento quantitativo: percentagem de vagas reais 

Vagas (discriminação) Quantidade Percentual (%) 

Simples 92 95,8 

Reservadas para idosos 02 2,1 

Reservadas para deficientes 02 2,1 

TOTAL 96 100 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Prontamente, percebe-se que o número total de vagas atualmente disponíveis não atende ao 

exigido na lei específica e, tão pouco as reservadas a idosos e a deficientes, cujas percentagens 

depende da quantidade total de vagas. Verificou-se um déficit de 62 vagas simples, 07 vagas 

reservadas para idosos e de 02 vagas reservadas para pessoas com deficiência. 

Diante disso, conclui-se que o número de vagas destinadas a pessoas idosas, pessoas com 

deficiência, assim como as vagas sem reserva, no estacionamento do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus São Paulo do Potengi, estão em descordo com 
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o que exige a Norma brasileira regulamentadora 9050/15, que trata acessibilidade a edificações, além

das Leis Federais 10.098/00, “estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”, a Lei 10.741/03,

que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, e do Código de Obras e Edificações

específico.

Todavia, este ainda é um estudo de caso em andamento, portanto sugere-se a continuidade do 

trabalho, com foco em analises de outros espaços edilícios, em que a acessibilidade e o pleno direito 

de ir e vir esteja em cheque no âmbito da edificação em questão. 

Outra continuidade que pode ser dada a esta análise é o desenvolvimento de um projeto que 

possa contemplar o número mínimo de vagas exigidas de acordo com o solicitado pelas normas 

regulamentadoras. 
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ANÁLISE DO ENSINO BIM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR DE NATAL 

SANTOS, D. G. V.1; BATISTA, S. D.2 e GIESTA, J. P.3 

1,2 e 3 
IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo realizar análise e 

classificação quanto ao método de ensino e 

nível de BIM nas universidades de acordo com 

os resultados obtidos nos questionários 

destinados aos Coordenadores e Estudantes dos 

cursos AEC (arquitetura e urbanismo e 

engenharia civil) de Natal. O método de 

classificação utilizado é baseado nos estudos de 

Maria Barison e Eduardo Toledo, pesquisadores 

da Universidade de São Paulo (Poli-USP). Os 

resultados obtidos apontam um período de 

iniciação da plataforma BIM nos cursos AEC, 

em que se sugere o avanço dos métodos 

acatados.  

ABSTRACT 

This article aims to analyze and classify 

teaching methods  and level of BIM  at the 

universities according to the results from 

surveys answered by coordinators and students 

of AEC courses (Architecture and Urbanism 

and Civil Engineering) of Natal.  The 

classification method used is based on the 

studies of Maria Barison and Eduardo Toledo, 

researchers from the University of São Paulo 

(Poli-USP). The result obtained indicates an 

initiation period of the platform BIM in the 

AEC courses, in which the advance of the 

accepted methods is suggested.  

1 INTRODUÇÃO 

O projeto Tecnologia BIM na educação AEC em Natal/RN visa sondar as qualidades e as 

deficiências dos métodos adotados pelos cursos de arquitetura, engenharia e construção na 

aplicação da plataforma BIM. É de suma importância a adoção dessa tecnologia nas universidades, 

dado que é uma forma inovadora e eficiente de realizar projetos e intervir até mesmo em sua 

execução. Logo, os profissionais da área têm grande vantagem quando são aptos a utilizar 

adequadamente a plataforma. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, BIM, Universidades, AEC. 

KEYWORDS: Teaching, BIM, Universities, AEC. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1113



O problema em questão é o possível despreparo no âmbito acadêmico para a adoção da 

tecnologia BIM e, porventura, o mau uso dos métodos de aplicação. A pesquisa tem como objetivo 

evidenciar a abordagem das universidades, sendo ela favorável ou não, e simultaneamente 

esclarecer os benefícios gerados pelo BIM. Entre esses benefícios, estão: melhorar a qualidade do 

projeto, minimizar conflitos durante a construção, reduzir mudanças durante a construção, melhorar 

o controle e previsão de custos, entre outros. Ter conhecimento das muitas características dessa

inovação é o primeiro passo para a sua aceitação dentro das universidades.

A execução do projeto efetua-se por intermédio de metas que possibilitem o cumprimento de 

objetivos específicos. A primeira meta é a revisão bibliográfica da implantação da tecnologia BIM e 

o estado da arte do ensino de BIM. A segunda, o levantamento de dados necessários para efetuação

dos questionários a serem aplicados nas universidades, os quais são compilados em uma tabela. A

terceira, a organização do perfil dos entrevistados e a metodologia a ser adotada. A quarta, o resumo

das atividades realizadas por mês em forma de relatório. E, por fim, a quinta meta que se dá pela

compilação das respostas encontradas e dos resultados alcançados.

No início do projeto, foi essencial uma pesquisa geral sobre o BIM nas universidades e os 

métodos de classificação adotados por meio de artigos já existentes. Uma das dificuldades durante a 

pesquisa foi a falta de artigos atuais com conteúdo relevante, entretanto, ela foi finalizada com 

sucesso e os principais contribuintes foram autores nacionais. Para concretização do projeto, fez-se 

necessário conhecer de perto o público-alvo da pesquisa, as universidades, seus coordenadores e 

como se organizava o ensino de cada curso em suas respectivas universidades. Foram realizados 

questionários que declaram os métodos utilizados e o nível de conhecimento de cada academia 

sobre o BIM.  

Espera-se um maior conhecimento e aplicação da tecnologia nas universidades de Natal/RN, 

como a adesão de métodos eficientes que possam ampliar a bagagem de experiência tanto dos 

docentes, como dos discentes. 

2 METODOLOGIA 

Por meio dos resultados obtidos nos questionários, foi possível classificar as instituições 

quanto ao método de ensino (Disciplinas isoladas, Colaboração Intracurso e Colaboração 

Interdisciplinar ou à distância) e nível de BIM (Introdutório, Intermediário e Avançado) destacados 

nos artigos de Eduardo Toledo e Maria Barison da Poli-USP.  

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O primeiro procedimento foi referente à revisão bibliográfica dos conceitos, benefícios e 

desafios da implantação BIM no âmbito nacional e internacional, evidenciando principais 

ferramentas e softwares BIM. O estudo foi baseado na análise, leitura e pesquisa de artigos já 

existentes que tratassem e desenvolvessem o assunto. Autores nacionais podem ser classificados 

como os principais contribuintes para a revisão bibliográfica desse trabalho. Nesta revisão, se 

buscou compreender o conceito do BIM, seu surgimento dentro das universidades, métodos e níveis 

de ensino de BIM, obstáculos no ensino de BIM, principais experiências de ensino no Brasil e 

principais plataformas BIM. 

Durante a pesquisa bibliográfica, um dos principais desafios encontrados foi a deficiência de 

artigos mais recentes ou até mesmo a variedade de autores que tratem do assunto - BIM na 

educação. A maioria dos artigos utilizados para o estudo reflete uma perspectiva entre 2008 e 2011 

e concentram-se na região sudeste do país. Existe, é claro, um fator dinâmico na área da educação e 
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estas perspectivas podem variar entre os anos e as regiões analisadas. Além disso, a pesquisa de 

softwares BIM no mercado foi de certa forma trabalhosa e pouco expressiva através da Internet. 

Ainda há pouco sobre as ferramentas BIM em artigos de revistas e periódicos.  

A segunda parte dessa meta refere-se ao levantamento sobre o estado da arte do ensino de 

BIM no Brasil, em que se identificaram as mais expressivas experiências no âmbito nacional. As 

mesmas dificuldades encontradas na primeira etapa foram também encontradas nessa. Apesar de 

todos os empecilhos, a revisão bibliográfica foi bem sucedida e compõe a maior parte teórica de 

todo o projeto.  

2.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

O levantamento de dados foi necessário para a execução dos questionários padrões nas 

universidades natalenses. Portanto, iniciou-se o processo de desenvolvimento da tabela das 

Instituições de Ensino AEC ativas em Natal. Para isso, foi realizado um detalhamento quanto ao 

nome da instituição, quais cursos AEC eram ofertados, nomes dos coordenadores dos cursos 

(Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil) e seus respectivos contatos via e-mail. As principais 

instituições encontradas foram a UnP, UFRN, UNI-RN, UNIFACEX, Estácio, FANEC e Maurício 

de Nassau. 

Um dos maiores desafios para a pesquisa durante as atividades foi o levantamento dos 

contatos e nomes dos coordenadores dos cursos AEC. Alguns sites das instituições apresentavam 

nomes dos coordenadores ou endereço eletrônico (e-mail) da coordenação do curso e, através de 

mensagens com estes últimos, foi possível encontrar outros dados relativos à pesquisa. 

Infelizmente, o contato com outras instituições tais como FANEC, Maurício de Nassau e Estácio foi 

um pouco mais dificultado devido à falta de informações necessárias em páginas e websites das 

instituições. 

2.3 METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

A primeira ação da meta realizada foi a criação da tabela que definiu os perfis dos 

entrevistados pelos questionários padrões e a definição de objetivos a serem alcançados através 

disso. Durante o processo de formulação da metodologia de aplicação do questionário, tornou-se 

necessário repensar alguns obstáculos e empecilhos encontrados em pesquisas de campo anteriores. 

Uma delas foi que alguns coordenadores não responderam os questionários ou as mensagens 

enviadas via-email. Isso dificultou o levantamento de dados, prejudicando os resultados obtidos que 

fugiram da eventual realidade da educação superior norte-rio-grandense em BIM.  

A partir da metodologia definida foi possível superar obstáculos anteriores e possíveis, 

atingindo os objetivos planejados para a pesquisa. Sendo assim, pôde ser feita a análise do estudo 

de BIM dentro do estado, mais especificamente em Natal e zona metropolitana, através do 

detalhamento do nível de estudo em BIM e os métodos de ensino utilizados dentro dos centros 

acadêmicos natalenses. Com isso, poderão ser definidas metas para o futuro, evidenciando os 

benefícios que o ensino de BIM reflete dentro do mercado de trabalho interno. 

2.4 MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO 

O objetivo central do projeto de pesquisa pôde ser concretizado através do método de 

classificação de ensino de BIM nas universidades pelos pesquisadores Eduardo Toledo e Maria 

Barison.  
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Segundo eles, a implantação do BIM nas universidades não se trata apenas da criação de 

matérias no currículo. O BIM pode ser incluído ao longo de todo o curso através da exploração das 

aplicações BIM dentro das disciplinas já existentes, propondo também uma integração entre as 

mesmas e os cursos AEC. As estratégias das universidades de introdução de BIM no currículo 

foram, essencialmente, de quatro tipos: disciplinas isoladas, colaboração intracursos, colaboração 

interdisciplinar e colaboração à distância. (BARISON e SANTOS, 2011a).  

 A estratégia de Disciplinas Isoladas é uma das menos recomendadas de acordo com 

Eduardo Toledo e Maria Barison (2011b), visto que o BIM possui uma essência colaborativa entre 

disciplinas. Através da mesma, pode ser feito o primeiro contato com as ferramentas BIM e ensino 

dos conceitos mais básicos e técnicos.   

Já o modelo de ensino Colaboração Intracursos é o de conceitos BIM mais subjetivos, 

auxiliando a criatividade e análise de modelos BIM. Coloca-se em prática a colaboração de um 

empreendimento real, mas sempre entre as disciplinas e estudantes de um mesmo curso AEC. 

A Colaboração interdisciplinar e Colaboração à Distância é um modelo de ensino no 

qual os alunos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil na mesma universidade aprendem 

conceitos BIM e simulam uma colaboração real, vivenciando situações práticas. Em casos de 

universidades que possuem apenas o curso de Arquitetura ou o de Engenharia Civil, existe a 

possibilidade de uma "Colaboração à Distância" entre os campi de ensino. 

Após o estudo das estratégias das universidades, foi necessário classificar também os níveis 

de ensino de BIM. Eduardo Toledo e Maria Barison (2011b) dividem o estudo de BIM em três 

níveis distintos que compreendem processos da aprendizagem e de formação em BIM. São eles: 

Introdutório, intermediário e avançado.  

O nível Introdutório tem o propósito em formar um Modelador em BIM através da 

exploração de conceitos básicos em modelagem. Aqui se exige do aluno uma boa fundamentação 

em conceitos BIM e entender como comunicar diferentes tipos de informação. 

O Intermediário representa a formação do Analista em BIM. Neste nível, há aprendizagem 

de outras ferramentas BIM, assim como, aperfeiçoamento da modelagem e desenvolvimento de 

atividades analíticas: detectar interferências, preparar relatórios de revisão, extrair quantidades, 

planejar etapas da obra, analisar custos, fazer listagem de materiais, criar especificações e gerar 

documentações.  

E, por fim, no nível Avançado, tem-se a formação de um Gerente em BIM. Se aprende 

técnicas de BIM e processos relacionados tais como a interoperabilidade, conceitos e ferramentas de 

gerenciamento BIM (cronograma de obra e manutenção), implementação de BIM e estudos de 

casos através da análise e acompanhamento de construções complexas maiores. 

Posteriormente à compilação das informações encontradas pelos questionários, foi realizada 

a classificação das universidades pelos métodos citados acima e, como resultado, a definição do 

nível de BIM nas universidades de Natal/RN. Não obstante, a pesquisa visa alertar as universidades 

em geral para um aperfeiçoamento do ensino em BIM que vem se tornando tão importante ao longo 

dos anos.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados encontrados são das seguintes universidades: UFRN, UNIFACEX e UNI-RN. 

Foi necessária compreensão um pouco maior da situação do BIM nas universidades natalenses, 

principalmente, daquelas em que suas respostas não foram tão claras ou coesas. Isso pode ter sido 

gerado também, por certa falha na criação dos questionários em que não se pensou em perguntas 
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mais objetivas. Entretanto, a maior parte das respostas engrandeceu ainda mais o trabalho e objetivo 

da pesquisa. 

3.1 UFRN 

O curso ofertado de Arquitetura e Urbanismo está presente na universidade há mais de 30 

anos. Dentro de sua matriz curricular, os programas Trimble SketchUp, AutoCAD e Revit são 

utilizados para criação de projetos e modelagem nas disciplinas de projeto assistido por 

computador. Através de informações fornecidas, o nível de ensino em BIM encontra-se em estágio 

Introdutório, visto que conceitos de interoperabilidade e filosofia BIM não estão presentes em 

nenhuma das disciplinas e que sem os quais não há maior embasamento para simples formação de 

Modelador BIM. Não há núcleo de pesquisa em BIM no departamento e o método de ensino 

utilizado provável é por meio de Disciplinas Isoladas em que são utilizados programas BIM como 

Revit para realização de atividades e trabalhos. Este é um dos métodos menos recomendados pelos 

pesquisadores, pois se pressupõe que toda unidade colaborativa do BIM é perdida. 

3.2 UNIFACEX 

Há menos de 5 anos, o curso de Arquitetura e Urbanismo é ofertado dentro da universidade. 

Nas disciplinas de projeto assistido por computador são utilizados os programas Trimble SketchUp, 

AutoCAD e Revit. O Revit, classificado como único software BIM, é utilizado na modelagem de 

edificações, mobiliário e layout de projeto elétrico. A UNIFACEX apresenta núcleo de pesquisa e 

apresenta na matriz curricular disciplinas que tratem de conceitos básicos BIM e interoperabilidade. 

Ainda classificamos seu ensino de BIM em nível Introdutório por estar destinada a formação de 

um Modelador BIM que ainda não é capaz de desenvolver atividades analíticas com ajuda de outros 

softwares além do Revit como a detecção de interferências realizada pelo Navisworks. O seu 

método de ensino não há como ser determinado através das informações fornecidas, podendo ser 

classificado entre Disciplinas Isoladas ou Colaboração Intracurso. 

3.3 UNI-RN 

O centro de ensino oferta os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil há 

menos de 5 anos. No curso de Arquitetura e Urbanismo, os programas utilizados nas disciplinas de 

projeto assistido por computador são GIS, AutoCAD e Revit. Na disciplina de representação 

gráfica, tópicos como interoperabilidade e BIM são discutidos e analisados. O método de ensino 

empregado é a Colaboração Intracurso, visto que no terceiro período as matérias de 

Representação Gráfica e Projeto Arquitetônico 1 são dadas para que os alunos possam desenvolver 

de maneira integrada as duas disciplinas, ampliando suas compreensões sobre o projeto e as 

demandas relacionadas a ele (projetos complementares, orçamento, maquete e materiais 

empregados). Novamente, o nível de ensino BIM é classificado como Introdutório, pois, por 

contar apenas com o software Revit dentro da matriz curricular, as atividades analíticas e de 

gerenciamento não são abordadas de forma mais aprofundada como nos níveis mais avançados. O 

departamento ainda conta com núcleo de pesquisa em BIM desenvolvido pelas professoras Sandra 

Albino e Suerda Campos. Já no curso de Engenharia Civil há matéria de desenho assistido por 

computador e nela são utilizados programas BIM, porém o coordenador não forneceu informações 

mais detalhadas diante de nome de softwares e disciplinas que façam uso dos mesmos. Quanto ao 

ensino de conceitos como interoperabilidade e BIM, a disciplina computação aplicada à construção 

civil é referenciada, assim como o núcleo de BIM da professora Suerda é novamente citado. 

Infelizmente, por falta de dados mais coesos, a classificação do método e ensino de BIM não se 

tornam possíveis. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira geral, o nível de ensino em BIM entre as universidades analisadas é classificado 

como Introdutório em que há formação de modeladores BIM que possam desenvolver em 3D 

projetos de instalações, arquitetura e estrutura. O método empregado varia entre Disciplinas 

Isoladas e Colaboração Intracurso. Estes dois ainda não compreendem toda a dimensão interativa e 

colaborativa do BIM entre os diversos profissionais da construção civil, entretanto já conseguem 

consolidar a introdução da filosofia BIM no espaço de educação superior.  

Comparando estes resultados obtidos com as respostas dos estudantes (GIESTA, 

MENEZES, SANTOS e LIMA, 2016), podemos prever que, cada vez mais, os discentes estão 

entrando em contato com o BIM. Maior parte deles obtém esse contato dentro das universidades e 

utilizam softwares BIM em seus trabalhos de curso. Alguns deles, entretanto, apresentam maior 

familiaridade com programas de desenho como Autodesk AutoCAD e com isso, ganham maior 

experiência e consequente confiança em lidar com a plataforma CAD. O novo torna-se 

desconhecido e, muitas vezes, inseguro. 

Os discentes têm começado a perceber os benefícios do BIM quanto aos parâmetros como 

tempo, facilidade de manuseio e introdução no mercado de trabalho em nível regional, nacional e 

internacional. O BIM torna todo o trabalho de projeto, análise e gerenciamento de uma obra mais 

compacto e aberto aos profissionais que podem prever falhas entre projetos muito antes do canteiro 

de obras. Seus benefícios estão desde a interoperabilidade dos projetos, precisão no detalhamento 

de materiais, custos e prazos, melhor desenvolvimento dentro de canteiros de obra até a 

modernização de processos manuais e demorados.  

Dos resultados encontrados, pode-se evidenciar a utilização do Software Autodesk Revit 

como a plataforma BIM que se faz mais presente na vida dos estudantes dentro e fora das 

universidades. Como ponto positivo, percebe-se uma demanda aparentemente crescente em relação 

à utilização e capacitação em torno desse software. Em contrapartida, os universitários ficam 

restritos ao software Autodesk Revit de modelagem de projetos arquitetônicos, estruturais e de 

instalações prediais que não compreende toda a utilização e capacidade do processo BIM. Ainda há 

muito no que se avançar no ensino e capacitação BIM, visto que formações de análise e 

gerenciamento de obras em BIM ainda não são fornecidas pelos cursos AEC de Natal analisados. 

Essas formações compreendem atividades tais quais, detectar interferências, preparar relatórios de 

revisão, extrair quantidades, planejar etapas da obra, analisar custos, fazer listagem de materiais, 

criar especificações, gerar documentações e criar cronogramas de obra e de manutenção. Isto pode 

ser evidenciado nas respostas dos estudantes que já percebem a dificuldade da difusão do BIM na 

região, seja por um problema de custos, espaço e computadores e/ou desenvolvimento e formação 

adequada no meio acadêmico-profissional. 
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS AVALIATIVAS EM PROJETOS DE 
IDENTIDADE VISUAL  

MATOS, S.1; SILVA, A.E.2 e MOREIRA, A.B3 

1,2,3 IFRN – Campus Natal-Cidade Alta 
ÁREA TEMÁTICA: (Ciências sociais aplicadas). 

RESUMO 
Este artigo apresenta a aplicação de técnicas de 
avaliação desenvolvidas em projeto de pesquisa 
do IFRN Campus Natal-Cidade Alta. A 
motivação para este trabalho foi avaliar a 
aplicabilidade das técnicas no redesign do Museu 
do Brinquedo Popular e nas alternativas do proje- 

to Leme. Como resultados, as técnicas ajudaram 
no processo de avaliação, apontaram sugestões 
de melhoria e ajudaram na escolha. Também 
observou-se lacunas no processo, contribuindo 
com o desenvolvimento do método. 

PALAVRAS-CHAVE: design, avaliação, técnicas, identidade visual. 

ABSTRACT 
This paper presents the application of evaluation 
techniques developed in the research project of  
IFRN Campus Natal-Cidade Alta. The motivation 
for this job was to evaluate the applicability of the 
techniques in redesigning the logo of the Museu 
do Brinquedo Popular and the alternatives of the  

Leme project. As results, the techniques 
helped in he evaluation process, pointed out 
suggestions for improvement and helped in 
the choice of alternatives. In addition, there 
were gaps in the process, contributing to the 
development of the projection method itself. 

KEYWORDS: design, evaluation, techniques, logotypes. 

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho teve como objetivo aplicar e avaliar as técnicas Avaliação Profissional, 
Avaliação Emocional e Avaliação às Cegas, desenvolvidas pela professora Silvia Matos do IFRN 
Campus Natal-Cidade Alta. As referidas técnicas foram testadas em 50 logotipos durante o ano de 
2017 e, neste artigo foram avaliadas no projeto de redesign do Museu do Brinquedo Popular, do IFRN 
Campus Natal-Cidade Alta e na construção da identidade visual do Núcleo de Extensão e Prática 
Profissional - Leme, do IFRN Campus Natal-Central. Almejou-se testar a aplicabilidade das mesmas 
para avaliação e escolha das alternativas de logotipos, a partir do atendimento ao maior número de 
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princípios de design, da maior aceitação dos usuários e do mínimo de rejeição identificado na 
interação com as pessoas envolvidas.   

A motivação para a aplicação das técnicas avaliativas na nova alternativa de logotipo do 
Museu do Brinquedo Popular foi a identificação, por parte dos usuários, no logotipo anterior, de 
conotações sexuais, após sua implantação no ano de 2015. Tais observações desencadearam o 
redesign do desenho em 2017. E dessa maneira, fez-se necessário avaliar o redesign, a fim de 
averiguar a interpretação das pessoas em relação ao novo projeto. As novas técnicas preveem leitura 
de conotações negativas, o que poderia diminuir a possibilidade de surpresas. Para o projeto Leme, a 
motivação foi o fato de se poder comparar os resultados com pelo menos dois projetos diferentes.   

Entende-se por identidade visual (IV) a expressão visual da identidade de um produto, pessoa, 
um negócio ou projeto. Ela compreende os elementos gráficos que compõem a expressão dessa 
identidade, como o logotipo, o signo, o letreiramento, a paleta de cores, entre outros, como pode ser 
visto na figura 1. Como Sistemas de Identidade Visual (SIV), pode-se considerar o conjunto de 
elementos da IV aplicado nos diversos meios de comunicação, como letreiros, sinalização, uniformes, 
banners, entre outros. Peón (2011) afirma que “o sistema de identidade visual é como se configura 
objetivamente a identidade”, formando um conjunto que identifique e crie significado com as pessoas 
que interagem com a mesma.   

Figura 1 - Exemplo de identidade visual composta por logotipo, signo, letreiramento e paletas de cor. 

Como método para criação de identidades visuais entende-se o caminho metodológico seguido 
para se atingir o objetivo de concepção, avaliação, escolha e aplicação dos resultados.  Este caminho 
faz-se com a reunião de técnicas. E de acordo com Matos e Sousa, como técnica “entendese o 
agrupamento de ferramentas para operacionalizar o método”. Ainda segundo os autores, “as 
definições acima corroboram-se com a fala de Pazmino (2015) que define método como a reunião de 
várias técnicas e o caminho para se atingir uma finalidade.”   

       A avaliação de identidades visuais é uma das fases do método de projetação que permite 
verificar se as alternativas desenvolvidas estão de acordo com princípios de design, atestar o seu nível 
de aceitação e rejeição, além de propiciar o processo de escolha. Compreende-se que projetar 
logotipos para promover boas experiências pressupõe a inclusão de quem o interpretará. Em 
contrapartida, a maioria dos projetos de logotipos não levam em consideração os usuários para sua 
avaliação, limitando-se à interpretação da equipe desenvolvedora ou incluindo os clientes somente 
durante o processo de escolha. Peón (2009) reforça, inclusive, a importância de prever a inclusão de 
clientes no teste dos conceitos e na avaliação das alternativas, porém não inclui usuários diretamente 
em seu método de criação. A inclusão de pessoas na projetação corrobora com a metodologia do 
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design centrado no humano (DCH), onde segundo Krippensdorff (2000) apud Chaves et. al (2013) a 
interpretação do usuário e suas preferências são importantes para o projeto final.   

Para este artigo utilizou-se como método o protótipo de criação de identidades visuais 
intitulado FUXICO, que se baseia na metodologia do DCH. O FUXICO é também resultado de 
projeto de Pesquisa do IFRN Campus Natal-Cidade Alta, vinculado ao Edital 08/2015 e também 
desenvolvido pela professora Silvia Matos. Como resultado, sistematizou-se um caminho específico 
para criação de SIV, contendo 6 etapas projetuais: Empatizar, Conceituar, Idear, Modelar, Avaliar e 
Realizar. Segundo Matos, Moreira e Lima (2016) o método FUXICO e suas técnicas estão em fase 
de teste e vêm sendo avaliadas durante a construção de projetos gráficos em parceria com o Projeto 
CRIATIF, também realizado no IFRN Campus Natal-Cidade Alta.  Para a fase Avaliar do método 
desenvolveu-se três técnicas inéditas para averiguação de alternativas gráficas de logotipos. As 
técnicas Avaliação Profissional, Emocional e às Cegas foram resultado do projeto de pesquisa 
intitulado Operação FUXICO – técnicas que operacionalizam o método de criação de SIV, fomentado 
pelo edital 06/2016 e concluído em 08/2017.   

Como resultados, obteve-se que as mesmas ajudaram no processo de avaliação dos projetos, 
apontaram sugestões de melhoria e auxiliaram as escolhas de alternativas. Além disso, observou-se 
lacunas no processo avaliativo, contribuindo, assim, com o desenvolvimento do próprio método.   

2. METODOLOGIA
Como método de pesquisa aplicou-se as técnicas de avaliação de Identidade Visual -

Avaliação Profissional, Avaliação às Cegas e Avaliação Emocional nos projetos Museu do Brinquedo
Popular e Leme, conforme citado na introdução deste artigo.

A Avaliação Profissional, segundo Matos (2017), consiste na aplicação de uma lista de 17
princípios de design onde o projetista avalia quesitos como existência de letreiramento único,
composição de paletas de cor, leiturabilidade, flexibilidade para aplicações, entre outros. Segundo a
autora, a lista é inspirada nas heurísticas de Nielsen (1992) e sistematizada por orientações projetuais
de Peón (2009) e Wheller (2012). A lista funciona como uma checagem de boas práticas, onde para
cada quesito cumprido é atribuído o valor de um (1) ponto. A meta a ser atingida é de atendimento ao
maior número de princípios possíveis. Essa lista está disposta na figura 2.

               Figura 2 – Lista de checagem da Avaliação Profissional 
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Quanto à Avaliação Emocional, a autora (2017) explica que é uma forma de avaliar a 
satisfação das pessoas pesquisadas. Ela utiliza a escala de emojis apresentada na figura 3. Para a 
tabulação dos resultados, atribui-se valores +2 para “Amei é esse!”, +1 para “Gostei, mas sugiro 
alterações”, 0 para “Gostei, mas não é esse”, -1 para “Não gostei” e -2 para “Esse não”, além de 
justificar a escolha da “carinha”. Em seguida, faz-se uma análise quantitativa e uma qualitativa das 
respostas dos usuários, pois elas podem servir para orientar possíveis alterações.  

Figura 3 - Escala de emojis da Avaliação Emocional 

Em relação à Avaliação às Cegas, ainda segundo a autora (2017), se exibe as alternativas de 
logotipo para as pessoas “(...) indagando-as sobre a interpretação do desenho, de forma a perceber, 
entre outras questões, leituras inadequadas ao contexto do projeto ´agressivas, fálicas, entre outras´, 
além de analisar o nível de rejeição(...)”. Esta avaliação é formulada em sete perguntas, realizadas por 
meio de entrevistas e questionários com pessoas distantes do processo criativo. São elas: 1) O que 
você lê no nome do logotipo?; 2) O que você enxerga no desenho? O que significa o desenho pra 
você?; 3) Para que negócio ou projeto esse logotipo serviria?; 4) Observe detalhadamente. Você vê 
algum elemento inadequado nesse logotipo?; 5) Você vê algum elemento malicioso?; 6) O que você 
gostou no logotipo? e 7) O que não gostou?  

Para o caminho metodológico deste artigo, as três técnicas foram aplicadas para avaliação de 
alternativas de logotipos. Primeiramente, avaliou-se o logotipo do Museu do Brinquedo Popular, 
desenvolvido em 2015, visto que foram observadas pelos usuários do museu conotações sexuais em 
sua gestalt após sua aplicação. Em um segundo momento avaliou-se o redesign do logotipo do Museu 
do Brinquedo Popular, proposto em 2017, afim de verificar se ainda persistiam conotações negativas 
no projeto. Em um terceiro momento, avaliou-se o design do Núcleo de Extensão e Prática 
Profissional, Leme, onde foram observadas duas opções de logotipo. Por último, em um quarto 
momento, foram explorados pontos positivos e lacunas observadas em cada técnica, apresentando-se 
sugestões de alteração para o método FUXICO. As avaliações foram realizadas com vinte pessoas e 
o teste foi realizado pelas estudantes Ana Beatriz Moreira e Aurea Estella, bolsistas do projeto de
extensão CRIATIF, do IFRN Campus Natal –Cidade Alta, responsável por desenvolver identidades
visuais para ações e projetos do IFRN.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES

3.1 Avaliação da primeira alternativa do Museu do Brinquedo Popular
Como resultado da avaliação profissional da primeira alternativa do Museu do Brinquedo

elaborada em 2015, verificou-se que ela atendeu a 13 dos 17 requisitos projetuais, como pode ser
verificado na figura 4. Como pontos negativos, identificou-se que ela funciona apenas para aplicações
verticais. Além disso, observou-se a presença de uma conotação negativa na gestalt gerada pelo signo
do logotipo pois, para a equipe, ele remeteu a um órgão sexual masculino.
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Figura 4 – Avaliação profissional da alternativa de logotipo do Museu em 2015. 
A Avaliação às Cegas desse projeto foi realizada com 20 pessoas. Entre elas, 18 fizeram a 

leitura “Museu do Brinquedo Popular”. Apenas duas pessoas fizeram leitura diferente: uma “Museu 
do Pop Pênis”, a outra “Museu do BrinLedo Popular”. Quanto à pergunta sobre a associação desse 
logotipo a algum negócio ou projeto, 18 pessoas o remeteram a atividades relacionadas a crianças ou 
museus. Relativo a pergunta sobre inadequação observada no logotipo, 10 pessoas afirmaram não 
perceber nada inadequado, enquanto 6 indicaram enxergar um pênis no símbolo. Entre outros 
comentários, se mencionou a menor largura do “S” em relação às outras letras e o alinhamento 
confuso. Perguntadas sobre a presença de algum elemento malicioso no logotipo, 9 pessoas apontaram 
o signo como representação de um órgão sexual masculino. Entre os elementos mais apreciados no
logotipo estava o letreiramento, associado a infantilidade, e o signo, mencionado por 5 pessoas. Como
elementos não apreciados pelos entrevistados se evidenciou o signo e a paleta de cor utilizada, citados
por 8 e 5 pessoas, respectivamente.

A Avaliação Emocional dessa alternativa, também realizada com 20 pessoas totalizou 17 
pontos. Entre as respostas contabilizadas, 7 faziam menção a um falo. A identificação de elementos 
sexuais nessa avaliação, assim como ocorreu na Avaliação Profissional e na às Cegas, entra em 
conflito com a vinculação do museu a objetos infantis.   

3.2 Avaliação do redesign do Museu do Brinquedo Popular 
Na avaliação Profissional, o logotipo para o Museu do Brinquedo (2017) atendeu 14 pontos, 

como pode ser conferido na figura 5. As alunas não compreenderam o termo “impacto visual” como 
sendo um atributo positivo, proposto pelos 6º e 14º itens da listam ficando impossibilitadas de afirmar 
se o design de 2015 e o redesign atendiam esses requisitos.  

Figura 5 – Avaliação Profissional da alternativa de logotipo do Museu desenvolvida em 2015. 
Durante a realização da Avaliação às Cegas 17 entrevistados identificaram a frase “Museu do 

Brinquedo Popular”. Porém, 2 outros leram primeiro as palavras em vermelho, causando a leitura 
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“Brinquedo Popular Museu do”. Ademais, 1 entrevistado fez a leitura “Museu do Logótipo Popular”. 
Questionadas sobre o uso do logotipo para um negócio ou projeto, as pessoas o associaram a museus 
ou atividades artesanais. Sobre seu significado, a alternativa foi relacionada frequentemente à 
ludicidade ou infantilidade. Aspectos positivos da alternativa foram a cor e o letreiramento, 
mencionados por 9 e 7 pessoas, respectivamente. O que menos agradou foi o alinhamento dos 
elementos, fato citado por 6 entrevistados. Em resposta à pergunta sobre a presença de elementos 
inadequados, 16 indivíduos não apresentaram apontamentos. Contudo, 2 pessoas citaram a menor 
largura do “S” em relação às outras letras. Nenhum elemento malicioso foi identificado pelos 
entrevistados, o que indica um resultado positivo, tomando-se como parâmetro de comparação a 
quantidade de interpretações maliciosas vistas na alternativa de 2015.   

Quando aplicada a Avaliação Emocional, o redesign obteve 17 pontos. Apesar de ele ter 
obtido na Avaliação Emocional a mesma pontuação que o logotipo projetado em 2015, o novo não 
apresentou conotações maliciosas. A paleta turquesa e vermelha foi elogiada por 10 das 20 pessoas. 
Com relação à forma dessa alternativa, alguns afirmaram que ela é mais simples que a anterior por 
não possuir um signo explícito. Novamente, sugeriu-se rever a largura do “S”. A partir dos dados 
observados, considerou-se o redesign mais adequado à finalidade do museu. Ainda assim, acolhemse 
sugestões de alteração no alinhamento do logotipo e forma do “S”.  

3.3 Avaliação das alternativas do projeto Leme 
Durante a Avaliação Profissional da primeira opção do Leme, apresentada na figura 6, 

percebeu-se que ela atendeu a 12 dos 17 requisitos. Isso se deve pois ela funcionava apenas para 
aplicações horizontais, não foi criada de acordo com proporções matemáticas e não possuía paleta de 
cor, impossibilitando seu funcionamento em policromia. A segunda alternativa cumpriu 13 pontos 
por ser aplicável apenas na vertical e não ser equilibrada segundo proporções matemáticas.   

Figura 6 - Avaliação Profissional da primeira e segunda alternativa. 

A Avaliação às Cegas realizada na primeira alternativa resultou na leitura unânime da palavra 
“leme”. O logotipo foi associado por 10 pessoas a um livro aberto e quando questionados para qual 
negócio a alternativa serviria, 12 entrevistados apresentaram respostas que permeavam o meio 
acadêmico. Existiu ainda a associação da alternativa a ONG de cunho marítimo. Os entrevistados 
relataram que os elementos que mais os agradaram foram a simplicidade, as cores e o movimento da 
alternativa em questão. Os elementos que não foram apreciados diziam respeito a construção da 
alternativa que, segundo os entrevistados, causava desconforto visual pela não padronização das 
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letras. Quando perguntadas sobre a presença de conotações maliciosas, 18 pessoas não observaram. 
Contudo, duas identificaram seios e nádegas na forma da alternativa. Na avaliação do segundo 
logotipo, 19 pessoas fizeram a leitura “Leme”, enquanto uma leu “Lama”. As interpretações para essa 
alternativa abrangeram temas que compreendem a fecundação e floricultura. Dez entrevistados 
afirmaram observar figuras humanas no signo. Quando perguntou-se às pessoas sobre que negócio 
elas associavam ao logotipo, 4 responderam “projeto para salvamento da vida marinha”. Indagadas 
sobre a presença de elementos indesejados no logotipo, 17 entrevistados afirmaram não encontrar 
elementos inapropriados. Porém, 3 identificaram arame farpado e desarmonia visual entre o ícone e 
letreiramento. Uma pessoa afirmou que o ícone era um elemento inapropriado por enxergar seios e 
nádegas no logotipo.  

Aplicada a Avaliação Emotiva para a primeira alternativa do Leme, ela somou 19 pontos. 
Como comentários, foram levantados como aspectos positivos e negativos a sua simplicidade, união 
entre letreiramento e signo, e a forma como as letras “e” foram construídas de formas diferentes. Para 
a segunda alternativa, que totalizou 23 pontos, foi comentado como diferencial a harmonia entre ícone 
e letreiramento, além da gestalt existente no ícone, onde interpretaram uma cabeça.    

Analisando os dados das três avaliações realizadas, foi observado que a segunda alternativa 
foi a que mais teve aceitação do público, portanto, isso pode apresentar um diferencial para a escolha 
da alternativa. As falas de incomodo da letra “e” na primeira alternativa e associação da segunda 
alternativa com uma coroa de espinhos são associadas a possíveis alterações.  

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir da aplicação das técnicas avaliativas nas identidades visuais, percebeu-se que a 

avaliação constitui elemento essencial no processo de criação, pois, dá-se voz às pessoas, 
importandose com o seu repertório e suas preferências, abrindo, inclusive, a oportunidade deles 
inferirem com sugestões de melhoria. Isso corrobora com o pensamento de Krippensdorff (2000) apud 
Chaves et. al (2013), que indica a inclusão de pessoas no processo criativo como algo positivo. Outro 
ponto relevante da avaliação é que a mesma permite que o estudante de design veja seu projeto a 
partir de diferentes perspectivas. Não é raro notar novas conotações em um signo ou letreiramento 
proposto, após comentários de terceiros. Este fato pode tanto auxiliar no reforço do conceito quanto 
permitir descobrir se o projetista está se afastando dele. Em qualquer um dos casos, o saldo final é 
proveitoso, pois deixa o estudante consciente para futuras decisões projetuais.  

Quanto à avaliação profissional, percebeu-se a lista facilitando o processo de criação. Os itens 
destacados na lista, como por exemplo “o logotipo mantém a leiturabilidade para o menor tamanho 
definido”, motiva o estudante a checar se a alternativa desenvolvida atende aos quesitos mencionados. 
Percebeu-se que a lista ajuda no próprio processo de desenho da alternativa, na fase Idear do método 
FUXICO. No momento da criação, as estudantes checam intuitivamente se o desenho segue os 
princípios propostos pela avaliação, antes mesmo de proceder com a mesma. Desta maneira, 
percebeu-se que a lista poderia ser utilizada, sistematicamente, na fase Idear, antes da fase Avaliar, 
podendo facilitar o caminho de criação de novos projetistas.   

Entretanto, percebeu-se que há questões na lista profissional que não podem ser resolvidas 

 
apenas com o designer, como aquelas constantes nos itens 12, “ele oferece dicas para o que 
comunica”, e 15 “não se observa conotações negativas na gestalt gerada do logotipo” Para estes dois 
casos, é importante checar os quesitos também com os usuários. Além disso, não houve compreensão 
do termo “impacto”, presente nos 6º e 14º itens da mesma avaliação. Propõe-se reformular o sexto 
item para “o signo mantém a legibilidade para o menor tamanho definido pelo logotipo” e remover o 
item décimo quarto: “o logotipo possui impacto visual”.  
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Durante a Avaliação Emotiva muitos entrevistados ficaram indecisos entre os emojis “Amei é 
esse” e “Gostei, mas sugiro alterações”, pois não tinham amado completamente a alternativa de 
logotipo nem possuíam sugestões de alteração. Dessa forma, sugere-se testar a inserção de um novo 
emoji, “Gostei”, e testá-lo em novas avaliações de identidades visuais.   

Mesmo com o apontamento de lacunas, conclui-se que as técnicas avaliativas aqui testadas 
contribuíram para o desenvolvimento das identidades. Acredita-se que elas são essenciais para a 
inclusão de perspectivas diferentes no processo de criação, acolhendo novas interpretações e deixando 
o cliente mais ciente das mensagens que sua identidade visual pode transmitir.
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O TURISMO: UMA ANÁLISE DA OFERTA 
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      ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O trabalho tem como objetivo analisar as 

condições de oferta do transporte rodoviário 

acessível aos turistas em Canguaretama/RN. 

Através desse os pesquisadores vivenciaram um 

importante aspecto da gestão do turismo. Trata-

se de uma pesquisa exploratória e descritiva, cujo 

procedimento para a coleta de dados foi a 

observação sistemática, através da aplicação de 

um formulário com questões fechadas, para 

preenchimento das informações relevantes. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze 

the conditions of the road transport available to 

tourists in Canguaretama / RN. Through this, the 

researchers experienced an important aspect of 

tourism management. It is an exploratory and 

descriptive research, whose procedure for the 

data collection was the systematic observation, 

through the application of a form with closed 

questions, to fill the relevant information.  

1 INTRODUÇÃO 

O turismo envolve o deslocamento de pessoas para lugares diferentes do seu entorno habitual 

com o objetivo de lazer, negócios ou outros. Pela sua natureza condiciona o praticante utilizar-se dos 

meios de transportes disponíveis às suas condições de tempo, dinheiro, acesso, entre outros fatores. 

Por outro lado, cabe aos destinos e localidades envolvidas na atividade garantir condições de 

infraestrutura urbana para a respectiva recepção e circulação dos visitantes. Lembra-nos Oliveira 

(2001) que esse aspecto é considerado um fator condicionante para o desenvolvimento da atividade, 

ao mesmo tempo que garante as condições dos investimentos privados no setor.  

O objetivo é analisar as condições de oferta de transportes rodoviário acessíveis aos turistas 

que se dirigem ao município de Canguaretama/RN. No percurso investigativo serão expostas as 

PALAVRAS-CHAVE:  Transporte Rodoviário, Turismo, Canguaretama/RN. 

KEYWORDS:  Road Transport, Tourism, Canguaretama/ RN 
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características dos veículos disponíveis aos visitantes, além de aspectos que necessitam ser 

aperfeiçoados na prestação dos serviços.  

De acordo com Lohmann, Fraga e Castro (2013) as três funções dos transportes no contexto 

da prática turística são: 1) fazer o deslocamento dos visitantes entre seu lugar de moradia a um 

determinado destino turístico (função origem-destino); 2) uma vez instalado no destino principal, 

proporcionar condições de visita a localidades secundárias (função destino principal-destinos 

secundários); 3) bem como facilitar a circulação dos turistas entre os atrativos e locais de interesse 

dentro do destino principal (função deslocamento intradestino). As opções constatadas no município 

serão enquadradas nas funções propostas pelos autores (figura 1).  

Figura 01: Esquema de transportes aplicado ao turismo. 

Fonte: Lohmann & Castro (2012) 

A análise da oferta dos transportes rodoviários, irá fornecer para turistas, munícipes e público 

envolvido na prestação de serviços desse modal (motoristas, cobradores etc.) um conjunto de 

informações sistematizadas do principal tipo de transporte utilizado no município estudado nessa 

pesquisa. O acesso a Canguaretama ocorre pela Rodovia Federal BR-101 que de maneira geral, é 

sinalizada e possui pista duplicada e asfaltada. Como o acesso é feito basicamente por essa rodovia, 

os visitantes fazem uso das opções do modal rodoviário como: ônibus coletivos, ônibus de turismo 

fretados e carros particulares. (VIRGÍNIO; TRIGUEIRO, 2014).  

Canguaretama/RN, está localizado a 76 km da capital Natal, é integrante do Polo Costa das 

Dunas, principal polo receptor de turistas no estado. Situado na Microrregião do litoral Sul, o 

Município possui expressivo potencial turístico nos segmentos do lazer (sol e mar), religioso e 

esportivo (náuticos). Já conta com um Inventário de sua oferta turística (INVTUR, 2014) produzido 

pelas autoras Virgínio e Trigueiro (2014), e através do presente estudo busca-se aprofundar a análise 

da oferta de infraestrutura de transportes para acesso e circulação turística, colaborando efetivamente 

no processo de gestão do turismo.  

2 METODOLOGIA 

A pesquisa é caracterizada como exploratória e descritiva com relação aos objetivos. Segundo 

Gil (2002), os estudos exploratórios são aqueles que visam uma maior exposição do problema e tem 

por objetivo o aprimoramento de ideias a respeito do conteúdo abordado, já os estudos descritivos 

tem por finalidade estudar as características de um fenômeno descrevendo de maneira clara e objetiva, 

todas as informações.  

Além do estudo bibliográfico, feito com livros, artigos científicos e sites, foi realizada uma 

pesquisa de campo no município de Canguaretama/RN. O trabalho de campo proporcionou maior 
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interação do pesquisador com o objeto. Essa pesquisa possibilita a caracterização precisa dos 

seguimentos estudados, permitindo a obtenção de resultados mais confiáveis, além disso não requer 

equipamentos especiais para coleta de dados. (GIL, 2002). 

O procedimento para coleta de dados dessa pesquisa, foi a observação sistemática, que se 

realiza em condições controladas para responder a objetivos previamente definidos. Utilizou-se um 

formulário para preenchimento das informações relevantes. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 

a 23 de agosto de 2017, no município de Canguaretama/ RN e teve como público alvo os prestadores 

de serviços de taxis, ônibus, micro-ônibus, vans e moto-taxi do município.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Foram identificados, com relação a oferta dos transportes rodoviários no município de 

Canguaretama, as seguintes opções: a) Transporte Intermunicipal (06 micro-ônibus); b) veículos de 

fretamento (50 moto-taxi, 35 taxis); c) Transporte Interbairros (29 vans). Todos possuem alvará de 

funcionamento da prefeitura. O trabalho apresentará separadamente os resultados obtidos com relação 

a cada opção (Quadros 1 a 5). 

Quadro 01: Transporte intermunicipal 

Veículo: Micro-ônibus 

Capacidade do veículo: de 28 a 36 passageiros sentados. 

Rotas Horários de saída de Natal Valores 

Natal/ Canguaretama (Barra do Cunhaú) 05h50min, 09h00 e 14h30mim 

R$ 12,00 

Natal /Pedro velho 05h00, 09h00 e 13h50min 

Natal/ Baía Formosa 06h30mim, 11h00 e 15h00 

Natal/ Montanhas 07h25min e 17h30min 

Natal/ Nova Cruz 06h00 e 17h30min 

Quantidade de veículos: 06

Serviços oferecidos: Regular

 Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes. Transportam muitos

visitantes para o distrito de Barra do Cunhaú/Canguaretama e Baía Formosa, principalmente em períodos de 

férias, Carnaval e fins de semana.

O quadro 01 mostra os resultados obtidos na pesquisa com relação ao transporte 

intermunicipal. O veículo utilizado é do tipo micro-ônibus, cujas linhas ocorrem entre Natal, capital 

do estado do Rio Grande do Norte a Canguaretama e demais municípios vizinhos. Esse tipo de 

transporte faz seu percurso diariamente com horários programados. Possuem valores diversificados 

para o destino final, mas a opção por desembarque em Canguaretama custa R$12,00 (doze reais). 

Os veículos utilizados nas rotas podem apresentar variações em termos de conforto (poltronas 

reclináveis e ar condicionado) e sua principal vantagem é a diversidade de horários disponíveis para 
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os interessados no acesso a Canguaretama. São amplamente utilizados pela população para acesso a 

Natal e eventualmente para quem se dirige a municípios vizinhos. 

Quadro 02: Transportes de fretamento (Moto taxi) 

Veículo: Motocicleta

Capacidade do veículo: 01 passageiro 

Rotas Horários de atendimento Valores 

Canguaretama/ Distrito de Barra do Cunhaú 05h00 as 22h00 R$ 10,00 

Canguaretama/ Distrito de Piquirí 05h00 as 22h00 R$ 10,00 

Canguaretama/ Baía Formosa 05h00 as 22h00 R$ 25,00 

Canguaretama/ Goianinha 05h00 as 22h00 R$ 10,00 

Canguaretama/ Pedro Velho 05h00 as 22h00 R$ 20,00 

Quantidade de veículos:  50

Serviços oferecidos: lotação 

Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes.  Dificilmente

realizam trabalhos com turistas, porém quando os turistas procuram se deslocar utilizando esse tipo de transporte 

escolhem como destino o distrito de Barra do Cunhaú, principalmente em fins de semana, feriado, fim de mês e 

Carnaval

De acordo com o Quadro 02, as motocicletas são utilizadas para acesso de Canguaretama a 

distritos e municipios próximos.  segundo os entrevistados, é considerado um tranporte de boa 

qualidade que oferece como ponto positivo a rapidez. Os preços das passagens variam  de acordo 

com o destino, esse tipo de tranporte raramente é usado pelos turistas. O horário de atendimento é de 

05h00 da manhã as 22:00. Além disso de acorco com os entrevistados o preço pode variar, caso o 

passageiro solicite um serviço em que o moto taxista tenha que esperar, para fazer o deslocamento do 

passageiro para outros lugares no mesmo dia. 

Quadro 03: Transportes de fretamento (Taxi) 

Veículo: automóvel

Capacidade do veículo: 04 passageiros

Rotas Horários de atendimento Valores 

Canguaretama/ Natal 05h00 as 17h00 R$ 20,00 

Canguaretama/ Barra do Cunhaú 05h00 as 17h00 R$ 5,00 

Canguaretama/ Baía Formosa 05h00 as 17h00 R$ 5,00 

 Canguaretama/ Pedro velho 05h00 as 17h00 R$ 4,00 
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Canguaretama/ Piquirí 05h00 as 17h00 R$ 3,00 

Quantidade de veículos:  35

Serviços oferecidos:  fretamento e lotação 

Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes. Os turistas procuram

os serviços de táxi, principalmente para se deslocar para os aeroportos (Natal e João Pessoa), nos arredores do 

município de Canguaretama os destinos mais procurados são Barra do Cunhaú, Baía Formosa e Pipa. Os períodos 

mais frequentes para fazer o deslocamento desses turistas são na alta estação, de outubro à dezembro e também 

no réveillon e carnaval.

O quadro 03 apresenta os principais resultados obtidos na pesquisa com relação aos táxis no 

município de Canguaretama. A tabela  descreve o preço  da passagem por pessoa. Esse transporte é 

considerado de boa qualidade pois oferece conforto, segurança e diversidade de horários. Através 

desse tipo de transporte rodoviario,  os turistas e visitantes presentes no municipio podem se deslocar 

para aeroportos e locais turisticos mais próximos de Canguaretama, com por exemplo,  o distrito 

Barra do Cunhaú/ Canguaretama,  Pipa/ Tibau do Sul e municipio de Baía Formosa.  

Quadro 04: transportes interbairros 

Veículo: Van

Capacidade do veículo: Kombi (11 passageiros), Besta (12 passageiros), Sprint (15 passageiros)

Rotas Horários de atendimento Valores 

Centro/ Meira Lima 06h30 as 17h00 R$ 2,50 

Centro/ Volta da Areia 06h30 as 17h00 R$ 2,50 

Centro/ Estação 06h30 as 17h00 R$ 2,00 

 Centro/ Bosque das palmeiras 06h30 as 17h00 R$ 2,00 

Quantidade de veículos:  29

Serviços oferecidos:  fretamento e lotação 

Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes.

Não trabalha com turista.

Como a pesquisa  visa o levantamento da  oferta dos tranportes rodoviários do município, 

observou-se também a  importância dos tranportes interbairros, esse tipo de transporte não trabalha 

com turistas, porém oferece aos moradores locais facilidade de deslocamento entre os bairros do 

municipio, pois possuem horários de atendimento planejado. Os Interbairros não oferecem conforto 

para os passageiros, geralmente circulam com super lotação, porém são bem procurados pelos 

residentes do municipio de Canguaretama, por oferecer preços baixos, em relação aos demais 

tranportes rodoviários do destino. 

Quadro 5: transporte turístico 

Veículo: ônibus
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Capacidade do veículo: de 48 a 50 passageiros sentados

Rotas: Natal/ Barra do Cunhaú/ Pipa e Baia Formosa

Quantidade de veículos:  Não identificado na pesquisa 

Serviços oferecidos:  viagens turísticas, excursões e pacotes 

Relação com o turismo: períodos e destinos mais procurados pelos turistas e visitantes. 

R: sim, os ônibus de Turismo que vem à Canguaretama, à Barra do Cunhaú Especificamente,

à serviço da CVC. As Empresas que mais trazem turistas à Barra de Cunhaú, são a Potiguar e a Luck 

Receptivo, principalmente em períodos de alta estação, período de férias, fins de semana e feriados. 

De acordo com o quadro 05 os ônibus de Turismo, que trazem turistas para o distrito de Barra 

do Cunhaú oferecem aos passageiros conforto e segurança, trabalham com pacotes turísticos, 

excursões e viagens turísticas sendo a agência de Viagens CVC a principal mediadora desse serviço, 

a presença desse turista no município é capaz de melhorar e renda e o reconhecimento local, segundo 

o entrevistado, pois a medida que conhecem o destino e gostam, tendem a retornar.

Quadro 6: Relação entre as opções de transportes rodoviários e as funções dos transportes no 

turismo. 

Função Opção Descrição 

Deslocamento 

origem-Destino 

Micro-ônibus 

Transporte utilizado para fazer o deslocamento de pessoas com saída 

da capital Natal a Canguaretama/RN, distritos e municípios vizinhos, 

o distrito mais procurado pelos passageiros desse tipo de transporte é

Barra do Cunhaú. Os micro-ônibus também são utilizados pelos

residentes do município para se deslocarem até a capital e demais

municípios como Baía Formosa, Pedro velho, Montanhas e Nova

Cruz.

Ônibus Transporte turístico que faz deslocamento de turistas para os 

seguintes destinos: Pipa, Baía Formosa e Barra do Cunhau/ 

Canguaretama/RN. Oferecem serviços de excursão, pacotes e 

viagens turísticas. 

Deslocamento 

destinos 

secundários  

Taxis 

Através desse meio de transporte os turistas, visitantes e moradores 

locais, estando presentes no municipio podem se deslocar há vários 

destinos secundários, como por exemplo aeroportos e municípios 

com potenciais turísticos próximos a Canguaretama.  

Motocicletas 

As moto taxis, fazem o deslocamento de pessoas situadas no 

município de Canguaretama, para distritos e municípios vizinhos, 

esse tipo de transporte oferece rapidez e diversidade de valores e 

rotas. Tanto os taxis, como as moto taxis, possuem sua central de 

atendimento, situada na praça Augusto Severo, ao lado da igreja 

Matriz no centro de Canguaretama/RN  
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Deslocamento 

Intradestino 

Vans 

As vans são utilizadas para fazer o deslocamento de pessoas, apenas 

dentro do próprio município. Através desse transporte os passageiros 

podem percorrer diversos bairros em Canguaretama. O transporte 

oferece como fator positivo os preços baixos, por isso é o mais 

utilizado pelos moradores para se deslocarem do centro da cidade até 

aos bairros onde residem. 

Fonte: Elaboração dos autores 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Canguaretama apresenta cinco possibilidades de transportes rodoviários 

disponíveis aos visitantes. Para tais opções podem-se utilizar veículos diferenciados (ônibus, micro-

ônibus, motos, vans e automóveis), que fazem os deslocamentos entre a Capital, municípios vizinhos 

e distritos. Identificou-se que esses transportes fazem rotas diversificadas e oferecem preços variados, 

facilitando a tomada de decisão dos passageiros. A oferta dos transportes apresenta características 

diversificadas em termos de conforto, segurança e horários. Os transportes rodoviários são os mais 

utilizados pelos turistas, visitantes e residentes, afinal esse tipo de transporte é a melhor opção para 

se deslocar até o município de Canguaretama. 
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IMPACTOS DO TURISMO NA COMUNIDADE DE SIBAÚMA/RN 

COSTA, W.F.1; OLIVEIRA, J.B.2 
1IFRN – Campus Canguaretama; 2 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O objetivo é analisar as implicações do turismo 
na comunidade remanescente quilombola de 
Sibaúma, em Tibau do Sul. Apoiado em 
entrevistas semiestruturadas junto a lideranças 
empenhadas no processo de titulação das terras 

para as práticas tradicionais, os resultados 
demonstram crescentes impactos no âmbito 
econômico, sociocultural e político cujo veículo 
consolidador tem sido os mercados turístico e 
imobiliário.

ABSTRACT 

The objective is to analyze the implications of 
tourism in the remaining quilombola community 
of Sibaúma, Tibau do Sul. Based on semi-
structured interviews with leaders involved in the 
titling process for traditional practices, the results 

demonstrate growing economic, sociocultural 
and political impacts whose consolidating 
vehicle has been the tourism and real estate 
markets.

1 INTRODUÇÃO 

Trata-se de uma pesquisa desenvolvida a partir de reflexões críticas sobre o avanço da 
atividade turística no litoral do Rio Grande do Norte. Serão priorizadas discussões que ultrapassam 
àquelas desenvolvidas no âmbito das operações turísticas, possibilitando utilizá-las na avaliação das 
transformações que as localidades e os destinos do estado passam em decorrência do crescimento do 
turismo. 

O recorte espacial da pesquisa é o distrito de Sibaúma, localizado no Município de Tibau do 
Sul, Rio Grande do Norte. Situado na Microrregião do Litoral Sul Potiguar, o município está a 72Km 
da capital e sua população é de 11.385 habitantes (IBGE, 2010). Possuindo como limite Leste o 
Oceano Atlântico, sua geomorfologia litorânea apresenta-se diversificada a partir da ocorrência de 
falésias, dunas, rochas de praia e enseadas; com presença de vegetação remanescente de mata 
atlântica junto a franja litorânea; com recursos hídricos garantidos por rios e lagoas perenes; além do 
clima Tropical Chuvoso (IDEMA, 2008) que asseguram um ambiente natural de alto valor 
paisagístico, além de médias pluviométricas, de temperatura e de horas de insolação favoráveis às 
práticas de lazer à beira mar.  

PALAVRAS-CHAVE:  Turismo, impactos, Sibaúma/RN. 

KEYWORDS:  Tourism, impacts, Sibaúma/RN 
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Tais condições inserem Tibau do Sul num contexto de oferta turística diferenciada, fortalecida 
pelas ações públicas de incentivo ao turismo e pelos investimentos privados, especialmente, na rede 
hoteleira local, um dos seus maiores diferenciais. A efetivação de ações previstas no PRODETUR/RN 
criou conexões com países desenvolvidos, especialmente a Europa, consolidando uma rota turística 
que é abalada somente em condições econômicas adversas passadas pelos países capitalistas centrais. 
Mas a circulação de visitantes e a instalação de infraestruturas geram efeitos agregados. Ocorrem 
modificações e sequência de eventos decorrentes do desenvolvimento turístico nas localidades 
receptoras, aos quais os estudos em turismo chamam de impactos (RUSCHMANN, 1997;
LOHMANN & PANOSSO NETO, 2012).  

O distrito de Sibaúma, situado no litoral de Tibau do Sul, passa nos últimos anos por um 
processo de avanço de tal fenômeno. A referida comunidade possui parte de sua população 
reconhecida como remanescentes de Quilombola, processo de previsto na Constituição Federal de 
1988 e reforçado por políticas federais sistemáticas a partir de 2003 (CANTO, 2008). Com o contexto 
descrito acima, a pesquisa possui como objetivo geral analisar os impactos do avanço do turismo na 
Comunidade de Sibaúma (Tibau do Sul/RN).  

A discussão expressa o senso crítico desenvolvido pelos alunos ao longo do primeiro semestre 
do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo do Campus Canguaretama. A oferta da 
disciplina chamada Fundamentos do Turismo e Hospitalidade, cujo um dos objetivos é compreender 
o fenômeno turístico e suas inter-relações com a sociedade, economia, cultura e meio ambiente foi o
momento da construção reflexiva.

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva com tratamento qualitativo dos dados 
levantados (DENKER, 1998). Os procedimentos de coleta dos dados conduzem o estudo a uma 
classificação de pesquisa de campo (LAKATOS; MARCONI, 2007), cujos principais procedimentos 
de coleta foram entrevistas semiestruturadas individuais (GIL, 2010) realizadas junto a lideranças 
locais, integrantes da Associação Remanescentes de Quilombos e a observação do fenômeno in loco 
durante um semestre letivo. Cabe destacar que as entrevistas buscam captar o nível de conhecimento, 
as crenças, as motivações, as expectativas, os planos e as atitudes das pessoas sobre um determinado 
aspecto ou assunto. As características das entrevistas deixam margem para aprofundar-se no 
significado das coisas através daqueles que as vivenciam, tornando-se elementar nas pesquisas 
sociais, entre os quais os estudos em Turismo como aponta Denker (1998). 

A análise pautou-se no conteúdo obtido pelos relatos. Com as orientações de Bardin (2009) 
buscou-se interpretar os dados através do confronto com as categorias de análise definidas através 
dos pressupostos teóricos definidos a priori, quais sejam: impactos sobre a dimensão econômica, 
dimensão sociocultural e dimensão política. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

É recorrente um discurso que evidencia a importância econômica. Em geral, os argumentos 
versam sobre a sua suposta contribuição para favorecer a criação de empregos, entrada de divisas, 
aquecimento da atividade empresarial, arrecadação de impostos, isto é, os mecanismos de geração de 
renda. Por esse fato, Panosso Netto e Nechar (2014) consideram que há um esforço em considerar o 
turismo como uma prática de valor universal apresentando para tal, dados do fluxo e das cifras geradas 
pelos turistas em seu movimento nos locais de circulação, como se as estatísticas fossem portadoras 
de verdades incontestáveis sobre o sucesso do turismo. Os estudos dos impactos do turismo passam 
a compor parte de uma trajetória de afirmação da produção do conhecimento da área. As publicações 
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confrontam o discurso economicista que alimenta um ambiente de ideias favoráveis para inserir a 
atividade nos mais diversos lugares. 

As implicações se dão em diversos aspectos da sociedade e podem apresentar avanços e 
retrocessos que expressam a complexidade que o marca o fenômeno. Igualmente sugere-se uma 
separação entre as esferas social, ambiental, econômica, cultural, política e até psicológica, porém tal 
separação existe por motivação didática, uma vez que estes aspectos se apresentam imbricados. O 
efeito em uma dimensão acarreta alterações em outras. Mais uma característica dos estudos de 
impactos de turismo é o reconhecimento de que as interferências são maiores nos locais de destino 
dos viajantes. Sobre o destino ocorre a circulação do elemento externo à comunidade, o turista, bem 
como incidem as transformações em estrutura e paisagem que dotam o local de melhores condições 
de permanência e circulação dos visitantes (RUSCHMANN, 1997; ARCHER & COOPER, 1998; 
DIAS, 2003, LOHMANN & PANOSSO NETO, 2012). 

Pelas limitações que esta modalidade de produção apresenta, não será possível discutir 
impactos sobre todos os aspectos que se interligam à atividade no local estudado. Serão priorizadas 
aquelas dimensões cujos depoimentos foram mais expressivos, detentores de significativa recorrência 
entre os entrevistados, quais sejam as dimensões econômica, sociocultural e política. 

No trabalho de campo identificou-se dois empreendimentos hoteleiros. O Kilombo Villa & 
SPA (Figura 1) foi inaugurado em 2007, composto por “villas” de apartamentos (tipo suítes) que 
variam entre 35 e 250 metros quadrados, contando com serviços de restaurante, lazer e de tratamento 
estético (SPA). No site do empreendimento identificam-se como inseridos numa área ocupada 
descendentes de escravos cuja permanência no local se dá “na marra” e acabam por utilizar o nome 
da localidade para passar a ideia de integração com o território. O outro estabelecimento e o Sibaúma 
Praia Hotel, de menor porte, inaugurado no ano 2000, cujo funcionamento apresenta interrupções ao 
longo do ano. 

Também foi possível identificar várias residências cuja construção diferencia-se muito 
daquelas que a maior parte da população habita. Estes imóveis são inseridos no sistema de aluguéis 
para temporadas e finais de semana, comercializados através de sites especializados em alojamento 
turísticos, a exemplo do booking.com e AirBNB, realizando o contato e intermediando as formas de 
pagamento das diárias estabelecidas. A inserção destes imóveis como opção de aluguel a turistas visa 

Figura 1: Kilombo Villas & SPA 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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diminuir os custos que a manutenção de uma segunda residência impõe aos proprietários, a maioria 
residentes em outros estados e países. 

Para os entrevistados, além dos visitantes que permanecem isolados no Kilombo Villa & SPA 
e nas residências secundárias, a passagem de turistas por Sibaúma no cumprimento de roteiros 
originados de Tibau do Sul em direção ao Município de Baia Formosa em veículos off road acabam 
por divulgar o distrito com lugar exótico, com proximidade ao badalado Distrito de Pipa (em Tibau 
do Sul). Atribuem a tal circulação de transeuntes em lazer, o interesse na compra de terras para 
investir. 

Por isso, uma outra tipologia de imóveis que marca a paisagem de Sibaúma são os 
loteamentos. Cabe destacar que um processo de parcelamento do solo na localidade já havia sido 
efetuado em meados da década de 80 (ANDRADE, 2015) através de atores sem ligação com a 
comunidade, desde já alterando a estrutura fundiária local. Mas com o advento recente do turismo 
outra onda de negócios imobiliários ocorreu, cujos resultados tem causado sérios problemas aos 
remanescentes de quilombolas. As perspectivas especulativas que a presença de um novo público 
consumidor gera alimenta um clima de euforia nos produtores imobiliários e novos projetos estão 
previstos (Figura 2 e Figura 3). 

Figura 2: Projeto imobiliário Nova Pipa   Figura 3: Projeto imobiliário Condomínio Sibaúma  
Fonte:http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/48888.html  Fonte:http://www.condominiosibauma.com/PT/fotos.html 

As questões ligadas ao turismo em Sibaúma tem sido recentemente denunciadas (FONSECA; 
JANOSCHKA, 2016; ANDRADE, 2015). Essa pesquisa colabora nas discussões já efetivadas ao 
procurar dar voz aos atores que vivenciam o processo.  O Quadro 1 sintetiza a fala dos entrevistados 
sobre os aspectos relacionados à economia, à valorização sociocultural e à organização política, como 
previsto no objetivo da pesquisa. 

Ligado à economia, constatou-se uma insignificante oferta de emprego nos serviços turísticos. 
Os poucos moradores empregados na atividade têm seus postos em Pipa, local onde também acabam 
por gastar sua renda, devido a diferença de preços mais baixos de produtos industrializados. Resta 
aos moradores o trabalho informal ligado a venda de bebidas e poucos itens culinários aos visitantes 
que circulam nos passeios off road. A oferta dos produtos ocorre com preços mais elevados para os 
visitantes, justificado pela maior renda per capita e sua respectiva capacidade de compra. Os 
entrevistados não demostram consciência de que tais práticas conduzem a um quadro de inflação com 
o aumento geral dos preços, independente da origem do consumidor.

A maior parte das ofertas de trabalho ocorre na construção civil, gerado por empresas e 
pessoas que compram terras para construção de condomínios fechados ou casas.  Em função do 
turismo ocorreu o aumento o comércio e dos preços de terrenos. Na avaliação dos entrevistados, a 
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chegada de pessoas externas à comunidade gerou um mercado de terras que não foi vantajoso para os 
moradores locais. A falta de informação e de conhecimento levou que os antigos donos 
comercializassem suas propriedades por preço insignificantes perante o valor de mercado. As vezes 
tais terrenos eram trocados por aparelhos eletrônicos. Ao final, as terras que poderiam ser 
incorporadas à demarcação da Comunidade Remanescente estão em poder de proprietários que não 
se interessam por tal iniciativa. 

Não foram identificadas aproximações favoráveis entre o crescimento do turismo e as 
representações socioculturais da comunidade de Sibaúma. Somente a passagem do turista nos roteiros 
off road e o isolamento daqueles hospedados nos hotéis e residências não favorece tal interação. O 
artesanato em cipó desenvolvido na comunidade é levado a Pipa ou Barra do Cunhaú (localidades 
vizinhas) para comercialização, fato que dificulta a valorização da produção tradicional. 

Verificou-se que a própria identidade quilombola sofre ameaças. A ideia de um modo de vida 
sofisticado difundido pelos empreendimentos imobiliários (o mercado imobiliário se utiliza o termo 
“nova Pipa” para se referir ao distrito) e pela circulação de estrangeiros “descolados” gera nos mais 
jovens um sentimento de vergonha da identidade quilombola.  A falta de políticas de valorização dos 
costumes e tradições agrava o problema, pois surgem gerações que não conhece, nem valoriza suas 
origens. A comunidade apresenta-se dividida, pois alguns não querem assumir a identidade negra 
(são até em maior volume).  

Paradoxalmente, são nos momentos de pressão que expressões identitárias se tornam latentes. 
Nesse sentido, o Grupo de Zambê tomou a forma de uma manifestação de resistência e uma das 
estratégias desenvolvidas para resgatar as tradições quilombolas. Cresce entre os integrantes do 
Grupo a consciência de que as representações culturais compõem um importante elemento de 
potencial turístico para a comunidade, sendo preciso se empenhar na divulgação do Zambê e demais 
tradições.  

A comunidade ressente-se de uma melhor organização política para que se faça a interlocução 
com o poder público na busca de melhorias, principalmente em relação a segurança pública, que 
apresentam problemas relacionados ao consumo de drogas. O que se identificou foi um processo de 
desorganização política. Além de não surgir nenhuma estrutura formal de defesa dos interesses 
comunitários, as que existiam foram seriamente afetadas. As duas associações comunitárias que 
atuavam em Sibaúma passaram a divergir sobre o interesse na titulação das terras para preservação 
das práticas tradicionais. 

A titulação de terras quilombolas impõe que essas sejam preservadas, proibindo a 
comercialização. A proibição se choca com os interesses especulativos e comerciais de agentes 
imobiliários atuantes no local. O relatório antropológico encomendado pelo INCRA constatou a 
divergência interna, gerando o arquivamento do processo e ocasionando conflitos no interior da 
comunidade. O assédio (financeiro) de promotores imobiliários sobre parte da população é apontado 
como estopim das divergências nascidas no seio da comunidade. 
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Quadro 1: Impactos do turismo na Comunidade de Sibaúma (Tibau do Sul/RN) 

Dimensão Descrição 

Econômica 

- Inserção marginal nas oportunidades de trabalho ligado a serviços turísticos e
construção civil;
- Inflação sobre produtos (bebidas e comidas) ofertados nas barracas de praia;
- Aumento sistemático do comércio de imóveis e terras com correspondente
escalada dos preços;
- Venda de terras por preços insignificantes, gerado pelo assédio de agentes
imobiliários e investidores sobre moradores com pouco acesso a informação e
conhecimento sobre o mercado.

Sociocultural - Autossegregação dos turistas hospedados em alojamentos (hotéis e casas)
inseridos na Comunidade;
- Venda de artesanato produzido na comunidade levado para comercialização em
outras localidades turísticas;
- Ameaça à identidade quilombola no processo de sucessão entre gerações, pois
as mais recentes são afetadas por toda ordem de apelo ao novo, ao moderno e
sofisticado;
- Paradoxalmente, o resgate da dança de Zambê tem funcionado como
instrumento de agregação sociocultural frente as interferências geradas pelas
atividades.

Política - Processo de desagregação comunitária;
- Conflito no interior da comunidade gerado pela investida de promotores
imobiliários;
- Perda da possibilidade de titulação de terras quilombolas.

Fonte: Elaboração própria. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos demonstram um processo crescente de espoliação. Consolidado no 
aspecto econômico pela oferta em subempregos, pela inflação e pelo aumento dos preços de terrenos 
na comunidade. No plano sociocultural, a identidade quilombola passa a ser descriminada pelas 
gerações mais novas frente ao discurso “de modernidade e sofisticação” difundido por 
empreendimentos imobiliários e pela imagem transmitida por turistas. Sobre o plano político, 
destaque-se o conflito no interior da comunidade decorrente da investida de agentes imobiliários 
sobre os moradores, acarretando o arquivamento do processo de titulação de terras quilombolas. Em 
contrapartida, frente a tais impactos, as lideranças desenvolveram forte senso de consciência política 
na defesa dos interesses coletivos e na necessidade de preservar os costumes tradicionais. 

Para os entrevistados a efetivação do Grupo de Zambê de Sibaúma é um exemplo de 
movimento de resistência sociocultural efetiva. Há igualmente a certeza de que as práticas culturais 
(materiais e imateriais) podem funcionar como elementos de atratividade turística, cujos efeitos 
negativos do turismo podem ser minimizados, especialmente ligados às questões de identidade e de 
renda. Considera-se que os objetivos foram alcançados. Identificar a dimensão das transformações 
geradas pelo crescimento do mercado de imóveis e turístico é o primeiro passo para a reversão do 
quadro de dificuldades encontradas. A pesquisa proporcionou uma importante reflexão do processo 
de gestão do turismo ao qual os discentes irão se deparar na efetiva prática profissional. 
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA 
DE MARKETING DAS EMPRESAS DE NOVA CRUZ 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar como as 
empresas de Nova Cruz/RN utilizam o marketing 
nas redes sociais para divulgar sua imagem no 
mercado. Na pesquisa de campo foram aplicados 
questionários durante a realização de entrevistas 
com 80 empresas. Com os resultados obtidos é 

possível verificar que a maioria das empresas 
fazem uso das redes sociais como estratégia de 
marketing e a mais utilizada é o Facebook, 
seguido pelo Instagram e o WhatsApp, no qual 
tem grande alcance aos consumidores. 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze how companies from 
Nova Cruz / RN use marketing in social networks 
to disseminate their image in the market. In the 
field survey, questionnaires were applied during 
interviews with 80 companies. With the results 

obtained it is possible to verify that most 
companies use social networks as a marketing 
strategy and the most used is Facebook, followed 
by Instagram and WhatsApp, in which it has 
great reach to consumers.  

1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, o avanço tecnológico tem auxiliado no desenvolvimento de diversas 
empresas. A chamada “era digital” ofereceu novas possibilidades para as organizações, tendo em 
vista que se pode interagir, efetuar negócios diversos, comercializar produtos e serviços, divulga r 
informações e incentivar a propaganda por meio das redes (SILVA; ALVES; OLIVEIRA, 2016). 

O setor empresarial do mundo contemporâneo busca inovar continuamente para promover sua 
marca e consequentemente atingir o público-alvo almejado, assim possibilitando obter vantagens 
competitivas no mercado. As transformações ocorridas nas empresas ultimamente atribuem muitos 
desafios no âmbito da competitividade. A economia globalizada requer cada vez mais investimentos 
em inovação, seja na criação de novos produtos ou para produzir mais com menos (PICCINI et al., 
2016).  

PALAVRAS-CHAVE:  Marketing, Redes Sociais, Empresa, Divulgação, Tecnologia. 

KEYWORDS:  Marketing, Social Networks, Company, Disclosure, Technology. 
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O universo digital, cada vez mais ganha usuários e com o decorrer do tempo, também se 
tornou crescente sua aderência pelas organizações, porém ainda existem algumas empresas que além 
de não ter conhecimento sobre as vantagens que se pode adquirir através das ferramentas digitais, não 
possuem recursos suficientes para ter acesso a tais benefícios ou não confiam no uso da tecnologia. 

Considerando os fatos abordados anteriormente, a presente pesquisa tem por finalidade 
solucionar a seguinte problemática: Como as empresas de Nova Cruz/RN fazem uso do marketing 
nas redes sociais para divulgar sua imagem no mercado?  

A pesquisa tem como objetivo analisar como as empresas de Nova Cruz/RN utilizam o 
marketing nas redes sociais para divulgar sua imagem no mercado. Mas especificadamente: avaliar 
como as empresas estão utilizando a tecnologia para agregar valor ao negócio; diagnosticar a 
quantidade de empresas que utilizam tecnologia da informação; e propor melhorias no uso da 
tecnologia da informação dentro das empresas avaliadas. Dessa forma, visando alcançar tais 
objetivos, além da pesquisa bibliográfica, foram aplicados questionários/entrevistas para a coleta de 
dados primários. 

Esta pesquisa é de suma importância em vários aspectos. Por meio deste estudo a comunidade 
pode avaliar o nível de aderência tecnológica das empresas, e ainda é possível conhecer o perfil das 
organizações e a forma como realizam a divulgação da sua imagem no mercado. Já para o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), é relevante na medida 
em que o presente estudo, constitui um atributo de confiança, credibilidade e desenvolvimento como 
um aperfeiçoador e incentivador de buscas por conhecimentos aos seus discentes técnicos. 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo pode ser considerado uma pesquisa básica pura, por consistir unicamente 
na ampliação do conhecimento, sem nenhuma preocupação com suas possíveis vantagens 
(ADELAIDE UNIVERSITY, 2008 apud GIL, 2010). 

A abordagem quantitativa “busca uma evidência conclusiva, que é baseada em amostras 
grandes e representativas e, de alguma forma, aplica análise estatística” (MALHOTRA, 2005, p.114). 
Nesse sentido, se observa que nesta pesquisa a abordagem adotada é quantitativa, por utilizar métodos 
estatísticos na análise dos dados. 

Segundo Malhotra (2005, p.57), “a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva que 
tem como principal objetivo a descrição de algo”. Deste modo, o presente estudo é de natureza 
descritiva, tendo em vista, que tem quanto objetivo descrever como as empresas de Nova Cruz/RN 
utilizam o marketing nas redes sociais para divulgar sua imagem no mercado. 

Os dados secundários representam quaisquer dados que já foram coletados com outras 
finalidades além do problema em questão (MALHOTRA, 2005), e para o desenvolvimento desta 
pesquisa foram obtidos a partir de pesquisa bibliográfica. 

A amostra estudada corresponde a 80 organizações da cidade, que também incluiu a 
participação de empresas atuantes de maneira informal. O estudo utilizou o processo de amostragem 
por conveniência que “tenta obter uma amostra de elementos com base na conveniência do 
pesquisador” (MALHOTRA, 2005, p. 266). O tipo de amostragem do estudo é não-probabilística que 
depende do julgamento pessoal do pesquisador, em vez do acaso, na seleção dos componentes da 
amostra (MALHOTRA, 2005). 

Os dados primários coletados foram obtidos mediante a realização de entrevistas, com a 
aplicação de dois modelos de questionários, no qual ambos continham questões abertas e fechadas. 
Um tipo de questionário foi destinado para as empresas que utilizam as redes sociais para divulgar a 
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sua imagem no mercado e o outro para as que não fazem uso do marketing nas redes sociais. Os dados 
obtidos na entrevista com aplicação dos questionários foram sistematizados através do software 
Microsoft Excel 2016 e apresentados em gráficos dos tipos pizza e colunas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Buscou-se diagnosticar na pesquisa a quantidade de empresas de Nova Cruz que fazem o uso 
das redes sociais para propagar seus produtos e/ou serviços. Dessa forma, se observa no Gráfico 1 
que o percentual de empresas da amostra estudada que utilizam o marketing como ferramenta de 
divulgação nas redes sociais é superior ao das organizações que não fazem uso deste instrumento. De 
acordo com os dados apresentados acima, 72% das empresas entrevistadas utilizam o marketing nas 
redes sociais e apenas 28% responderam que não. 

Gráfico 1- Utilização do marketing nas redes sociais. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

Na análise dos dados, as organizações entrevistadas que fazem uso das redes sociais para 
divulgar seus produtos e/ou serviços foram divididas em quatro categorias, como mostra o Gráfico 2, 
o comércio de confecções e acessórios apresenta 48% dos dados coletados, e deste percentual 17%
corresponde ao ramo de vestuário, 5% vestuário e acessórios, 3% bijuterias e acessórios, 3% calçados,
3% cosméticos e perfumaria, 2% cama, mesa, banho e decoração, 2% cosméticos e bijuterias e 2%
vestuários e calçados, 3% são lojas de acessórios para celulares e 7% ótica. O comércio de alimentos
corresponde a 10% da amostra estudada, em que 5% se refere à sorveteria, 3% supermercado, e 2%
distribuidora de alimentos. As organizações prestadoras de serviços possuem 9% dos resultados
obtidos, no qual se divide em 3% salão, 3% academia e 2% restaurante, já a categoria outros apresenta
33% da amostra, que está distribuído em 7% móveis, 5% farmácia, 5% autopeças, 3% material de
construção, 3% vidraçaria, 3% concessionária, 2% eletroeletrônicos, 2% mármores e granitos e 2%
produtos agropecuários. De acordo com o gráfico acima, se observa que o segmento de maior
destaque é o comércio de confecções e acessórios, no qual ainda apresenta o ramo de atuação que
mais realiza divulgação através das redes sociais entre as organizações selecionadas na amostra que
é o de vestuário.
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Gráfico 2 - Ramo de atuação das empresas que utilizam o marketing nas redes sociais. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

O Gráfico 3, demostra que 35% das organizações utilizam Facebook para divulgar seus 
produtos ou serviços nas redes sociais, 28% WhatsApp, 21% Instagram, 4% E-mail (1971), 3% 
Google Groups (2001), 3% Twitter, 2% Blogger/Blogspot (1999), 1% Redes sociais internas, 1% 
Blog corporativo mantido no site da empresa, 1% YouTube, 2% corresponde a outras redes sociais e 
nenhuma das empresas faz uso do LinkedIn, MySpace (2003), Yahoo Groups (2000) e WordPress 
(2006). Identificou-se assim, que o Facebook é a rede social mais utilizada pelas empresas 
entrevistadas, seguido pelo WhatsApp e o Instagram, que também ocupam uma parcela importante 
na preferência das organizações ao selecionar as redes sociais que irão utilizar. 

Gráfico 3- Redes sociais utilizadas. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estudo realizado que objetivou fazer uma análise de como as empresas de Nova 
Cruz/RN realizam divulgação através das redes sociais, foi possível diagnosticar que a maioria das 
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organizações utiliza essa ferramenta para agregar valor ao negócio, e apenas uma pequena parcela da 
amostra estudada ainda não aderiu ao uso do marketing nas redes sociais. 

Quanto aos resultados obtidos referentes às empresas que utilizam as redes sociais para 
divulgar seus produtos e/ou serviços, se observou que entre os ramos de atuação, que para uma melhor 
análise dos dados foram divididas em quatro categorias, o que teve maior destaque foi o de vestuário, 
que ainda integrava a categoria com percentual mais alto, ou seja, a de comércio de confecções e 
acessórios. A rede social mais utilizada pelas organizações entrevistadas é o Facebook, seguido pelo 
WhatsApp e o Instagram. 

Os resultados obtidos com relação às empresas que não utilizam o marketing nas redes sociais 
revelam que as organizações atuantes no ramo de material de construção e que também fazem parte 
da categoria outros são as que menos utilizam essa estratégia de marketing. 

Durante a consecução da pesquisa se verificou algumas limitações no processo de coleta de 
dados, em que não havia um tamanho de amostra definida e se buscou entrevistar o maior número de 
empresas, dentro do prazo estabelecido para finalizar o estudo.  

Através desta pesquisa as empresas que ainda não aderiram ao uso das redes sociais para 
divulgar sua imagem, poderão perceber a importância do uso tecnológico e de como a utilização das 
redes sociais pode gerar diversas oportunidades para o âmbito empresarial, e uma delas é a 
possibilidade de atrair mais clientes para o negócio. 

 Além disso, para a Administração, este trabalho contribuirá para o crescimento da área e sua 
credibilidade no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
campus Nova Cruz, com a expectativa de que proporcione embasamento bibliográfico para futuros 
estudos acadêmicos, no qual deverão ser realizados para o aprimoramento da temática abordada: A 
utilização das redes sociais como estratégia de marketing das empresas de Nova Cruz. 
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ESTÉTICA E SAÚDE: UM ESTUDO COM USUÁRIOS DA ACADEMIA PHYSICUS, DE 
NOVA CRUZ-RN 

RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar a 
pretensão dos frequentadores da academia 
Physicus, de Nova Cruz-RN, em relação à 
estética e à saúde. Na coleta de dados foram 
utilizados questionários aplicados a 50 usuários 
da academia. O estudo mostra que 58% dos 

entrevistados são do sexo masculino, a classe de 
idade mais ativa na academia é entre 21 e 30 anos 
e o fator determinante para que continuem 
frequentando a academia é a preocupação para 
melhorar a qualidade de vida e a estética 
corporal.

ABSTRACT 

This research had as objective to identify the pretension of the attendants of the Physicus academy, 
of Nova Cruz-RN, in relation to aesthetics and health. In the data collection, questionnaires were 
applied to 50 users of the academy. The study shows that 58% of the interviewees are male, the most 
active age group in the academy is between 21 and 30 years and the determining factor for them to 
continue attending the academy is the concern to improve the quality of life and aesthetics. 

1 INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, observa-se que há uma crescente preocupação com a saúde e a estética. 
Nota-se que a mídia impõe uma verdadeira ditadura em relação aos padrões de beleza na sociedade 
que leva as pessoas a um constante culto ao corpo. Muitos praticantes de exercícios físicos buscam a 
melhoria da qualidade de vida, enquanto outros apenas almejam o corpo ideal.  

É possível perceber que um grande número de usuários de academias tem como finalidade os 
cuidados com a estética. Na maioria das vezes, advindas da insatisfação com a própria imagem 
corporal. Nesse sentido, afirma Fermino et al. (2010, p.19): “o padrão de beleza valorizado na 
sociedade associado à magreza acaba por salientar os aspectos relacionados com a forma, 
desconsiderando a diversidade das constituições físicas que estão presentes na população e também 
aspectos de saúde.”. 

No entanto, diante da observação dos estilos de vida atuais em que frequentemente surgem 
casos de doenças ocasionadas pela falta da realização de exercícios físicos, para evitar tais 
enfermidades, muitas pessoas tornam-se usuárias de academias à procura do bem-estar. Segundo 
estudos, “atualmente, cada vez mais pessoas no mundo são completamente sedentárias, sendo, 
justamente, estas as que mais teriam a ganhar com a prática regular de atividade física, seja como 
forma de prevenir doenças, promover saúde ou sentir-se melhor” (TAHARA, et al., 2003, p. 8). 

PALAVRAS-CHAVE: Estética. Saúde. Exercícios físicos. Academia. 

KEYWORDS: Aesthetics. Health. Physical exercises. Academy. 
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O presente estudo pretende verificar o propósito dos usuários que frequentam a academia 
Physicus, de Nova Cruz-RN, em relação à estética e à saúde. Com os seguintes objetivos específicos 
estabelecidos: verificar as influências que levam os indivíduos a aderir à prática de exercícios físicos, 
conhecer o perfil e a satisfação dos praticantes em relação à academia e ao seu próprio corpo. 

A investigação foi provocada pela disciplina de seminário de iniciação à pesquisa, após alguns 
alunos do segundo período de administração subsequente do IFRN, terem a curiosidade de identifica r 
os anseios dos frequentadores da academia pelo fato de uma das autoras ter familiares que utilizam 
os serviços da organização. 

A pesquisa mostra dados estatísticos referentes ao questionário aplicado, contribuindo para o 
referencial teórico acerca do tema, com o propósito de investigar os indivíduos e os principais fatores 
que os influenciam a continuar frequentando a academia, tendo como aspectos centrais a estética e a 
saúde. 

2 METODOLOGIA 

O estudo é baseado nos resultados obtidos por meio da aplicação de um questionário contendo 
08 perguntas, desenvolvido por acadêmicos do segundo período de Administração subsequente do 
IFRN-Nova Cruz. A aplicação foi realizada em dois dias, durante três turnos, sendo 15 questionár ios 
aplicados no turno matutino, 15 no vespertino e 20 no noturno, totalizando uma amostra que 
representa 25% do total dos indivíduos que frequentam a academia.   

A investigação adota uma abordagem qualitativa. Para a consecução da pesquisa, foram 
adotados os seguintes procedimentos: levantamento bibliográfico, aplicação do questionár io, 
sistematização dos dados e análise dos resultados. A presente pesquisa é descritiva e classifica-se em 
estudo de caso, definido como “[...] pesquisa sobre determinado indivíduo, família, grupo ou 
comunidade que seja representativo de seu universo, para examinar aspectos variados de sua vida” 
(CERVO 2007, p.62). 

Na coleta de dados, foram utilizados questionários com perguntas fechadas, isto é, “[...] 
perguntas [...] padronizadas, de fácil aplicação, simples de codificar e analisar” (CERVO 2007, p. 
53). Os questionários foram aplicados a uma amostra de 50 usuários, de uma população de 200 
frequentadores da academia, utilizando o método de amostragem sistemática. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os resultados obtidos por meio da aplicação dos questionários, o público 
pesquisado caracteriza-se da seguinte forma: 58% são do sexo masculino e 42% feminino, com 
classes de idades estabelecidas, as quais apresentaram os seguintes resultados: Até 20 anos 18%, entre 
21 e 30 anos 54%, entre 31 e 40 anos 16% e acima de 40 anos 12%. Quando questionados se sabiam 
distinguir a diferença entre qualidade de vida e estética 84% dos participantes marcaram que sim e 
16% não. 

Para Schilder (1999, apud CAMARGO et al. 2011), a imagem corporal é a representação 
mental que um indivíduo tem do seu corpo. Sendo assim, buscou-se identificar se os indivíduos 
entrevistados estavam satisfeitos com sua estética corporal. Nesse aspecto, 76% responderam que sim 
e 24% dos indivíduos responderam negativamente. 

Gráfico 1 - Influências que impulsionaram os frequentadores da academia Physicus a aderirem à 
prática de exercícios físicos-2017. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Em meio à modernidade atual em que a mídia está sempre presente, fatores alheios foram 
apontados como os principais influenciadores para os indivíduos aderirem à prática de exercícios 
físicos, os quais foram, à mídia e familiares corresponderam a 4%, amigos 14% e outros 78%. 

Gráfico 2 - Fatores determinantes aos frequentadores da academia Physicus manter a prática de 
exercícios-2017. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Os fatores determinantes para manter a prática de exercícios físicos foram bastante 
semelhantes com os esperados pelos acadêmicos que desenvolveram a pesquisa, 52% mantém a 
prática para melhorar a qualidade de vida e a estética corporal, 42% para melhorar a qualidade de 
vida e 6% com o intuito de manter a estética corporal.  
Considerando o ambiente estudado na visão dos usuários, buscou-se avaliar a satisfação dos 
frequentadores em relação à academia, das respostas obtidas 68% escolheram a academia pela melhor 
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infraestrutura, 10% melhor localização, 6% indicação de alguém e 16% marcaram outros motivos. 
Na pesquisa, a avaliação que os usuários fizeram sobre o trabalho dos profissionais que atuam na 
academia revelou que 52% consideram ótima sua atuação, 32% boa, 12% regular e 4% ruim. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estudo realizado na academia Physicus, situada em Nova Cruz-RN, que objetivou 
identificar o perfil e a pretensão dos usuários da organização em relação à estética e à saúde, através 
da aplicação de um questionário, foi possível perceber que o gênero masculino e os indivíd uos com 
classe de idade entre 21 e 30 anos foram dominantes na pesquisa, e ainda observou-se que todos os 
frequentadores da academia que não sabiam a diferença entre estética e saúde, estavam inseridos 
nessa classe de idade. 

Tendo em vista as fontes consultadas que embasaram o estudo, acerca do que envolve a 
concepção da imagem corporal e a qualidade de vida, apoiando-se nos dados coletados na pesquisa, 
foi possível identificar que os questionados têm como fator determinante para manter a prática dos 
exercícios físicos a melhoria da qualidade de vida. 

Como limitação da pesquisa, ressalta-se que a aplicação do questionário foi realizada em apenas 
uma academia, sendo necessária a realização em outras organizações para colaborar com a veracidade 
e a confiabilidade dos resultados apresentados nesse estudo. 

A pesquisa é de suma importância para caracterizarmos o perfil dos frequentadores da academia 
citada e os motivos determinantes para praticarem exercícios físicos, com isso a organização estudada 
conhecerá melhor seus usuários, o que permitirá uma melhor avaliação do seu desempenho.  

Para a Administração, este estudo contribuirá para o crescimento da área e sua credibilidade no 
IFRN, Campus Nova Cruz. Novas pesquisas deverão ser realizadas para o aprimoramento da temática 
abordada: estética e saúde. 
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LEVANTAMENTO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS DO GETRAN DE ALEXANDRIA/RN QUANTO AS AÇÕES DE TD&E 

OFERTADAS PELA AUTARQUIA 

RESUMO 

Pesquisas e debates sobre TD&E são 
imprescindíveis para a Adm. Pública. Objetiva-
se levantar o nível de satisfação dos servidores 
do GETRAN de Alexandria/RN, em relação as 
ações aplicadas de TD&E pelo Detran/RN. Para 
tal fim, foi necessário a aplicação da técnica de 
grupo focal, por meio de uma pesquisa de campo 

exploratória. Com a análise de conteúdo foi 
possível analisar e discutir os resultados. 
Podendo perceber um nível bastante elevado 
quanto a insatisfação dos colaboradores. 

ABSTRACT 
Research and debates on TD & E are essential for 
Public Administration. The aim is to raise the 
level of satisfaction of the servers of GETRAN 
of Alexandria/RN, in relation to the applied 
actions of TD & E by Detran/RN. For this, an 
application of the focal group technique was 

necessary, through an exploratory field research. 
With a content analysis to possible analyze and 
discuss the results. You can see a very high level 
of employee dissatisfaction. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente percebe-se uma valorização maior no meio social e empresarial, por parte dos 
colaboradores e/ou funcionários capacitados, seja este por sua vez um servidor público, celetista ou 
até mesmo autônomo. Onde mesmo com tremendos avanços tecnológicos e científicos nas formas e 
procedimentos dos processos administrativos, a mão de obra qualificada é primordial para o sucesso 
e desenvolvimento da organização. 

Hoje em dia, De acordo com Borges e Andrade et al. (2006), se percebe que as quantias 
ofertadas pelas organizações para a realização das suas ações de TD&E, são vistas, não mais, como 
gastos com pessoas, mas como investimento humano, onde o retorno pode ser percebido de forma 
motivacional, alteração no clima e até mesmo financeiramente, uma vez que, profissionais motivados, 
capacitados e treinados, tendem a buscar novos meios para desenvolver-se mutuamente com a 
organização em que trabalha.  

Para tanto, tratar de Treinamento, Desenvolvimento e Educação de Pessoas (TD&E) torna-se 
importante na administração da esfera pública, tendo em vista questões que auxiliam diretamente para 
que essa problemática venha a existir, tais como: estabilidade do servidor (o simples fato da 

PALAVRAS-CHAVE: Detran/RN, RH, Serviço público. 

KEYWORDS: Detran/RN, HR, Public service. 
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estabilidade lhe dar uma confortabilidade, não buscando assim, novas capacitações e desenvolver-
se); a ausência de concorrência no âmbito público (não existe a pressão habitual de empresas privadas 
para segurarem seus clientes com os bons atendimentos e eficiência) e o interesse por parte dos 
gestores (a falta de interesse no bem público e na imagem destes órgãos). 

O presente trabalho pretende avaliar o nível de satisfação dos servidores do GETRAN de 
Alexandria/RN, ações de TD&E ofertadas pela autarquia. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa cientifica é de caráter exploratório no que tange aos fins. Em relação aos meios 
adota procedimentos de pesquisa de campo. Quanto à abordagem, este estudo é caracterizado como 
de natureza qualitativa, sendo realizada no Grupo Executivo de Trânsito (GETRAN), do Detran/RN, 
sediado no município de Alexandria/RN. 

Perante isto, a pesquisa exploratória consiste em explorar o tema a ser estudado, conhecer 
melhor o fenômeno, onde geralmente é desenvolvida por meio de pesquisas documentais. Para Gil 
(2008) dentre todos os demais tipos de pesquisa, esta é a que menor apresenta rigidez no seu 
planejamento. O referido trabalho utiliza-se do fim exploratório na relação de compreender de forma 
sistemática e aprofundada o problema vivenciado no Detran/RN e em particular no GETRAN de 
Alexandria/RN e suas especificações. 

Em se tratando de uma pesquisa de campo esta fora realizada necessariamente no local onde 
ocorre o fenômeno ou outro local que apresente elementos para explicá-lo. De acordo com Souza, 
Fialho e Otani (2007), basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das 
atividades do grupo estudado. Mas que também se podem incluir as entrevistas, questionários e testes. 

O estudo se caracteriza como sendo pesquisa de campo, pois este procedimento avalia as ações 
e as interferências dos servidores Detran/RN, mais especificamente do Grupo Executivo de Trânsito 
(GETRAN) de Alexandria/RN no âmbito social. 

No que tange a pesquisa qualitativa pouco considera a utilização dos dados estatísticos no 
processo de análise e coleta dos dados, por outro lado, faz-se necessário o alto volume de 
características e temas levantados com mais veemência. 

O universo desta pesquisa foram todos os servidores do GETRAN de Alexandria/RN, onde 
atualmente inclui os 07 colaboradores: 02 comissionados; 02 efetivos e 03 terceirizados. Em relação 
à amostra este foi praticado o método de censo, por se fazer objeto do estudo todos aqueles que 
compõem esta unidade do Detran/RN. 

Para tanto, a coleta de dados foi realizada por meio da técnica do grupo focal, que nada mais 
é segundo ensina Barbour (2009), do que uma discussão entre pesquisador e participantes com o 
objetivo claro e específico de explorar as opiniões e as experiências dos colaboradores. A técnica foi 
aplicada a um grupo de 04 (quatro) participantes – todos servidores do GETRAN / DETRAN de 
Alexandria/RN (sendo dois colaboradores comissionados, um prestador de serviços terceirizados e 
uma servidora pública efetiva) – com a mediação do acadêmico-pesquisador. Vale salientar para tanto 
que, a ordem sequencial, ou seja, a codificação dos servidores não tem nenhuma referência lógica ou 
hierárquica. 

 No focus group, aduz McDaniel e Gates (2005), é função do moderador conduzir a discussão 
em profundidade sobre determinado tema ou problema. 
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O método utilizado para analisar os dados recolhidos foi à análise de conteúdo. Nesse sentido, 
as falas dos participantes do grupo focal foram classificadas e transcritas em grau de importância e 
apresentadas e discutidas na ordem indicada pelo roteiro aplicado pelo moderador do referido grupo. 

Souza, Fialho e Otani (2007) relatam que no momento da coleta de dados nem sempre o(s) 
respondente(s) consegue(m) repassar as informações de forma clara, concisa e precisa ou 
transmite(m) certas mensagens não verbais, importantíssima para a análise dos dados que nem sempre 
são tomadas em consideração ou passam por despercebidas, neste caso surge o tema da análise de 
conteúdo. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Tabela 1 – Levantamento dos dados 
Quesito Func. Func. Func. Func. 

Func. A B C D 

Gênero M F F F 

Est. Civil Solteiro Casado Solteiro Casado 

Idade 29-39 Mais de 
40 29-39 29-39

Natureza do Cargo Comiss
ionado 

Comissi
onado Terceirizado Efetivo 

Período de atuação 06-12
meses

06-12
meses 3-4 anos Acima de 4 anos 

Voçe, atualmente encontra-se 
satisfeito com as ações de 

TD&E ofertadas pelo Órgão 
Não Não Não Não 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 
Perante os dados alcançados, torna-se visível constatr a insatisfação dos funcionários do 

GETRAN de Alexandria/RN, onde todos, de forma clara e concisa responderam quanto a sua 
insatisfação em relação as ações de TD&E realizadas pelo Detran/RN, outrossim torna-se preciso 
analisar nesta transcrição de falas dos colaboradores de forma separada, uma vez que cada 
participante transmite informações importantes, diferenciadas e possíveis de discussão. Além do 
mais, metade destes, relatam algo importante, como a falta de estrutura de trabalho. O Funcionário D 
aponta tal falha na frase: “Deveria aplicar melhor a sua renda, investir mais nos seus funcionários,

até mesmo na organização com relação à estrutura, aos materiais que trabalhamos que é precário, 

[...]”. Certo de que este item não fora representado na pergunta geral, mas é interessante dizer que é 
uma realidade cruel e incabível em que os órgãos públicos bem como seus agentes e também a 
população vem passando, tanto com os desgastes na estrutura física como também de falta de simples 
materiais de trabalho utilizado no dia a dia. Assim sendo, Dutra (2008), projeta tal problemática a 
uma ação referente a forma de como os funcionários estão sendo motivados. Segundo este mesmo 
autor, os fatores que influenciam o nível de motivação dos colaboradores, além da questão física e 
material de trabalho, são: segurança, interação grupal, necessidades fisiológicas, anseios pessoais, 
sociais e de auto-realização. 
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Outro ponto importante diz respeito à discussão da fala do Funcionário B, que foi indagada 
sobre seu ponto de vista a respeito das ações de TD&E realizadas pelo órgão, como inicialmente 
relatada a resposta foi à insatisfação, igualmente para todos, mas posteriormente excitada a justificar 
sua resposta, esta diz que: “eu acho que deveria melhorar mais, em termos de salário dos

funcionários é meio escasso”. Esta justificativa faz com que o Moderador e pesquisador tente ajudá-
la para a compreensão do que esta quis dizer, sugerindo assim, que: “Quer dizer que com o que você

está dizendo com relação a isso, é [...] que se tivesse treinamento ou desenvolvimento o seu salário 

poderia melhorar?”, a resposta da participante foi positiva. Salienta-se que esta funcionária é a 
mesma que ocupa cargo em comissão e que sua escolaridade é fundamental e que perante o já 
discutido, se sabe que quanto mais anos na escola, ou seja, quanto maior o nível de escolaridade maior 
vem a ser o retorno salarial. Consequentemente a resposta para esta informação, possivelmente e que 
a sua renda venha a ser de até um salário mínimo motivando-a a tal resposta. Portanto, neste caso 
cabe inicialmente a organização impulsionar e motivar seus colaboradores para um desenvolvimento 
particular e concomitantemente beneficiando o corpo de funcionários do órgão. 

Por fim surge uma dúvida e preocupação ao mesmo tempo. Dois respondentes ao justificarem 
sua insatisfação quanto as ações aplicadas pelo Detran/RN sobre TD&E, dispuseram sobre uma certa 
inexistência de independência da autarquia. A fala do Funcionário D, torna-se mais completa, como 
se percebe: “Por que acredito que o Detran sendo uma Autarquia Estadual e teoricamente era para

ser independente do Governo. [...], não tem treinamento, então assim, é difícil trabalhar! Apesar do 

Detran ter toda independência financeira”. 

Corroborando esta transcrição Alexandrino e Paulo (2012), descrevem as autarquias como 
sendo entidades administrativas autônomas, criadas por lei específica, com personalidade jurídica, 
proporcionando-as obrigações e direitos distintos ao órgão criador, onde possui patrimônio próprio e 
atribuições estatais determinadas. 

 Como se percebe na fala do respondente, ocorre uma afirmação sobre a falta de autonomia 
do Detran/RN perante o Estado, a referência citada consegue responder toda e qualquer dúvida, porém 
como é mencionado, o funcionário teoricamente sabe o que é uma autarquia, bem como suas 
atribuições e responsabilidades. Assim sendo, este pode ser reflexo de alguma disparidade que venha 
ocorrendo internamente que motivou o funcionário a tal constatação. Perante tal indagação, 
sugestiona-se um estudo mais apurado e afinco sobre o assunto, sendo que este não é objetivo deste 
estudo. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao realizar este trabalho, foi possível constatar que a autarquia estudada apresentou, a partir 
dos anos 90 esforços e tentativas de desenvolver políticas de Treinamento, Desenvolvimento e 
Educação de Pessoas juntamente com seus colaboradores bem como também, toda a sociedade. Mas, 
no entanto ficou-se estagnada em esforços e tentativas desvalidas, ou seja, praticamente sem sucesso 
ou sem longevidade nas ações. Diante destas tentativas de investidas em práticas inovadoras, o 
Detran/RN, lança a EPTRAN, onde espera-se que diferentemente das antigas tentativas, esta se 
sobressaia e seja sinal de reconhecimento no setor público. 

Talvez por tentativa de concertar os erros passados o Detran/RN busca priorizar, motivar e 
desenvolver os seus servidores atuantes, através da EPTRAN, instituída com a finalidade de 
desenvolver capacidades e competências dos servidores efetivos ou não, lotados ou cedidos ao órgão. 
Esta reação se deve, por conseguinte, da tamanha insatisfação das ações aplicadas e ofertadas pela 
autarquia por parte da percepção dos seus colaboradores, que por sua vez contabiliza mais de 700 
servidores. 
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Porém como percebido pouco depois de iniciar suas atividades, a EPTRAN já se apresenta 
com certas limitações a serem corrigidas e melhoradas ao longo do processo de ensino aprendizagem 
dos colaboradores e organizacional como um todo. Poucos cursos e de amplitude restrita para uma 
pequena gama dos servidores (a maioria lotados na sede) fazem com que suas práticas sejam 
discutidas a respeito da real eficiência e eficácia de suas ações. Perante tais constatações expostas, a 
autarquia possui teoricamente, uma política de TD&E, ou pelo menos o esboço do que poderia ser 
uma política. Isto se deve, pelo motivo da EPTRAN oferecer ações de característica específica para 
treinamento, ou seja, métodos para aprendizagem de curto e médio prazo e que facilite somente a 
adesão de parte dos colaboradores, contudo se percebe o porque que o nível de insatisfação dos 
servidores quanto as ações de TD&E ofertadas pelo órgão estão bastante elevados. 
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A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS NA VISÃO DOS CLIENTES 
NOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE EVENTOS DE PAU DOS FERROS/RN 

RESUMO
O objetivo é conhecer a percepção dos 

clientes sobre a qualidade dos produtos e serviços 
dos quiosques da praça de eventos de Pau dos 
Ferros/RN. A pesquisa é exploratória e quanti-
qualitativa. O instrumento de coleta de dados foi 
um formulário semiestruturado. O atendimento 

foi considerado rápido e eficiente, com relação 
aos pratos disponíveis, o que mais se destaca é a 
carne assada. Aspectos negativos, como a pouca 
qualificação dos empreendedores e garçons 
foram o que mais chamaram atenção.

ABSTRACT 

The objective is to know the perception of the 
customers about the quality of the products and 
services of the kiosks of the event square of Pau 
dos Ferros / RN. The research is exploratory and 
quanti-qualitative. The data collection 
instrument was a semi-structured form. The 

service was considered fast and efficient, in 
relation to the dishes available, what stands out 
most is the roast beef. Negative aspects such as 
the poor qualifications of the entrepreneurs and 
waiters were what most drew attention.

1 INTRODUÇÃO 

Com as necessidades da sociedade crescente de ter locais públicos como praças para 
realização de eventos, se tornou na última década um dos principais focos de realizações da gestão 
pública municipal em especial na região nordeste. Diante desta tendência, o município de Pau dos 
Ferros se destaca na região por dispor da maior praça de eventos da região, que atrai a população 
local para os grandes eventos em datas comemorativas e durante a semana é um local de encontros e 
entretenimento para famílias e demais membros da sociedade que a frequentam em busca de lazer, 
comidas e bebidas oferecidas pelos quiosques. 

Neste cenário atual, as empresas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos aos seus clientes. Compreender o pensamento e percepções dos 
clientes com relação as relações da qualidade são fundamentais para atender suas necessidades. O 
público alvo/beneficiado desta pesquisa foram os clientes dos 8 quiosques da Praça de Eventos 
“Nossa Senhora da Conceição”, na cidade de Pau dos Ferros/RN, e o que despertou a atenção desta 
pesquisa, foi conhecer parte da realidade vivenciada nas relações comerciais no que tange a qualidade 

PALAVRAS-CHAVE: Clientes, qualidade, produtos, serviços. 

KEYWORDS: Customers, quality, products, services. 
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oferecida pelos quiosques e a existente nos produtos e serviços consumidos nos quiosques da praça, 
cujos resultados poderão ser utilizados como estratégias para melhorias da gestão e dos produtos 
pelos empreendedores (BATISTA e OLIVEIRA, 2016). 

Apresentamos neste resumo expandido, o nível da qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos nos quiosques da praça de eventos, que podem ser visualizados nos resultados e 
discussões.  

2 METODOLOGIA 

A metodologia auxiliará o pesquisador na organização de suas ideias, na execução das técnicas 
para a abordagem do estudo, a operacionalização do conhecimento e o senso de inovação do 
pesquisador (DESLANDES, GOMES e MINAYO, 2009). A pesquisa foi classificada como de 
campo, pois pretende-se identificar a percepção da qualidade na visão dos clientes da praça, por meio 
de um formulário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, cujo instrumento de pesquisa 
foi aplicado utilizando a técnica de acessibilidade pois não existirem registros da quantidade de 
clientes, cuja abordagem foi feita com 114 consumidores da praça no primeiro semestre de 2016.  

Quanto ao tipo de pesquisa classifica-se como a quantitativa pois os números e opiniões são 
segundo Prodanov e Freitas (2013) representam traduzir em números opiniões e informações dos 
pesquisados para classificá-las por categorias e analisá-las para extrair dados e informações 
relevantes. Já a análise qualitativa, a descrição dos fatos sobre a percepção da qualidade em produtos 
e serviços tornou-se uma complementação da pesquisa. Este tipo de pesquisa, levanta e analisa um 
universo dos significados em torno dos fatos como: os motivos, das aspirações, das crenças, dos 
valores, das escolhas, dos comportamentos e das atitudes dos pesquisados (DESLANDES, GOMES 
e MINAYO, 2009).  

Essa pesquisa também é do tipo exploratória, que segundo Gil (2002) tem como objetivo 
principal explorar as respostas e agrupá-las por categorias de análise para a descoberta de 
pensamentos e comportamentos da amostra representativa.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados dos questionamentos no que diz respeito ao conceito da qualidade na visão dos 
clientes, corresponderam a: atingir as expectativas (37%), dispor de produto melhor que o do 
concorrente (27%), atendimento no tempo estipulado e conforme pedido e (19%) atender as 
necessidades (17%). As organizações buscam atender os desejos e necessidades dos clientes “baseado 
na expectativa”, a satisfação do cliente é atendida quando o produto se equipara a expectativa do 
cliente, e a insatisfação quando o contrário acontece (LAS CASAS, 2006). Além disso, as empresas 
devem também saber quem são seus concorrentes, para só então buscar cada vez mais melhorias em 
seus produtos, sempre objetivando o melhor serviço para seu cliente (KOTLER, 1998). 

No tangente sobre os conceitos de qualidade na prestação de serviço dos quiosques na visão 
dos clientes, podemos observar as informações coletadas após os questionamentos no gráfico 1, a 
seguir: 
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Gráfico 1 – Conceitos da qualidade nos serviços dos quiosques na percepção dos frequentadores

Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

Em relação aos conceitos de qualidades que os clientes visualizavam nos serviços dos 
quiosques, o que mais se destaca é o atendimento rápido e eficiente (37%), pois uma organização 
deve se diferenciar tanto pelo produto, quanto pelos serviços oferecidos por ela. Uma delas é a 
facilidade de fazer um pedido e a entrega, que precisa ser rápida e eficiente. Assim, os clientes dos 
quiosques esperam que o atendimento seja cada vez melhor. Outro fator importante é a boa recepção 
na chegada, que teve 31% das respostas escolhidas. Algumas características de pessoas bem treinadas 
são: cortesia, credibilidade, confiabilidade, comunicação, competência e responsabilidade. O 
funcionário que vai atender os clientes precisa ser receptível, se comunicar bem, ser rápido e com 
qualidade em tudo que faz (KOTLER, 1998). 

Foram apontados pelos clientes que o ambiente descontraído, localização privilegiada, boa 
qualidade dos pratos, ambiente ao ar livre, espaço para lazer e preço justo, como pontos positivos da 
praça.  Já as variáveis de ausência de cobertura para proteção de sol e chuva, poucas atrações culturais, 
espaço limitado dos quiosques, sujeira dos banheiros, presença de animais, pouca iluminação, 
ausência de pequenos shows, e quantidade limitada do cardápio foram apontadas como pontos 
negativos que devem ser corrigidos em busca de uma melhor qualidade.  

Com relação aos diferenciais competitivos apontados pelos clientes, podemos observá-los, no 
Gráfico 1, a seguir: 

Gráfico 1 – Diferenciais competitivos 

Fonte: dados da pesquisa, 2016. 
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Diferencial competitivo são qualidades que uma organização dispõe frente aos concorrentes, 
e que são atrativos para os clientes (PADILHA, 2010). A maioria dos entrevistados informaram que 
o maior diferencial competitivo dos quiosques da praça é a qualidade dos pratos servidos (39%),
seguido do bom atendimento (23%), bebidas geladas (18%), preços atrativos (16%) e outros fatores
não mencionados (4%).

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese nos dedicamos neste trabalho a identificar a percepção dos clientes em relação aos 
quesitos – qualidade em produtos e serviços nos quiosques da praça de eventos de Pau dos Ferros/RN. 
Deste modo, reiteramos a importância de oferecer atendimento com qualidade, bem como produtos 
e serviços que atendam às necessidades e expectativas dos clientes num padrão de qualidade ótimo. 
Porém, refletir sobre a capacitação dos colaboradores que atuam nos quiosques em busca de melhorar 
à qualidade em atendimento é fundamental. Já a qualidade dos produtos também é fator essencial, e 
que deve começar pela diversificação do cardápio.  

Apesar de alguns aspectos negativos mencionados pelos clientes, nota-se que de modo geral 
a praça de eventos apresenta-se como um atrativo para a cidade, como também para as pessoas que 
residem em cidades próximas desta Região do Alto Oeste Potiguar se deslocam de suas cidades, 
principalmente nos finais de semana, em busca de passear nesta praça e que por sua vez procuram 
um espaço ao ar livre para saborear bons pratos e aproveitar um ambiente informal ao lado da família 
e amigos.  

Para atender todas as dimensões ou categorias da qualidade e suas variáveis do presente estudo 
e a melhoria de seus indicadores da qualidade é importante investir sempre na melhoria da qualidade 
total, qualidade em serviços e qualidade em produtos em busca da excelência da qualidade pelos 
quiosques da praça de eventos de Pau dos Ferros-RN. 
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A INTERFERÊNCIA DAS DISFUNÇÕES DA BUROCRACIA NA COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 

RESUMO 

A comunicação organizacional é de fundamental 

importância para as organizações, sejam públicas 

ou privadas. Por esse motivo, é preciso que se 

perceba e analise os elementos que podem 

interferir nesse processo que exige máxima 

eficiência. Assim, observou-se que as disfunções 

da Teoria da Burocracia apresentam impactos 

nas atividades da comunicação organizacional. 

Sabendo-se disso, a presente pesquisa tem por 

objetivo analisar, com base em Robert Merton1 e 

Richard Daft, como as disfunções da burocracia 

interferem na comunicação organizacional. 

ABSTRACT
Organizational communication is of fundamental 

importance to organizations, whether public or 

private. For this reason, it is necessary to 

perceive and analyze the elements that can 

interfere in this process that demands maximum 

efficiency. Thus, it was observed that the 

dysfunctions of Theory of Bureaucracy have an 

impact on the activities of organizational 

communication. Knowing this, the present 

research aims to analyze, based on Robert 

Merton and Richard Daft, how the dysfunctions 

of bureaucracy interfere in organizational 

communication. 

1 INTRODUÇÃO 

 No presente cenário competitivo, a necessidade de compartilhar informações 

tornou-se inerente, uma vez que a análise dos dados influencia tomadas de decisões desde 

o nível operacional até o estratégico. Nesse sentido, a valorização da comunicação

organizacional cresce ao longo dos anos através de investimentos e estudos na elaboração

de métodos mais eficientes e que estejam alinhados com o mercado atual.

Daft (2010), define a comunicação como o processo de transmitir informações 

que serão compreendidas por duas ou mais pessoas, como também dentro de uma 

1 Interpretado por Chiavenato,2011. 
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organização. Infelizmente, essa comunicação diariamente é exposta a interferências e 

barreiras que impedem que a informação chegue até o destinatário de maneira precisa. 

Entre esses fatores podemos citar as disfunções da Teoria da Burocracia estudada 

por Robert Merton, o autor analisou as consequências da teoria de Weber, em que foi 

possível perceber que Weber não verificou as imprevisibilidades que a aplicação da teoria 

poderia apresentar, originando assim, as disfunções weberianas, cada disfunção se 

interliga a uma característica da teoria. É importante ressaltar que na maioria das vezes 

as disfunções da burocracia são associadas as características, como por exemplo, excesso 

de processos e etapas, demora/espera, entre outros, são frutos das disfunções e não da 

burocracia em si. 

À vista disso, a presente pesquisa tem por objetivo analisar, com base em Robert 

Merton2 e Richard Daft, como as disfunções da burocracia interferem na comunicação 

organizacional. O trabalho se justifica pela necessidade de se entender como as 

disfunções podem influenciar a gestão da comunicação de maneira positiva e/ou negativa 

nas organizações.   

2 METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa de cunho descritivo, uma vez que 

objetiva descrever e analisar o objeto de estudo. Com intuito de alcançar as metas 

propostas elaborou-se um planejamento das etapas da presente pesquisa, como mostra a 

Figura 1: 

Figura 1- Etapas metodológicas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Para Chiavenato (2011) 

Merton notou também as consequências imprevistas (ou não desejadas) 
que levam à ineficiência e às imperfeições (...) Merton deu o nome de 

disfunções da burocracia para designar as anomalias de funcionamento 

responsáveis pelo sentido pejorativo que o termo burocracia adquiriu 
junto aos leigos no assunto. 

Diante disso, iremos averiguar como quatro das oito disfunções interferem no 

processo de comunicação organizacional. 

1) Excesso de formalismo e de papelório:

2 Interpretado por Chiavenato,2011. 
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Na burocracia há a necessidade de documentar e registrar todas as comunicações, 

o que gera acumulo de papeis. Daft (2010), coloca que a comunicação eletrônica

(e-mails e mensagens instantâneas) favoreceram o curso das informações em três

direções: horizontal, para baixo e para cima. Um exemplo disso é o Exército dos

EUA que adota a tecnologia para comunicar-se sobre as condições do tempo,

notícias de insurgências etc, para os tenentes no campo, no Iraque.

2) Despersonalização do relacionamento:

Na teoria da burocaria, a impessoalidade no relacionamento entre os funcionários 

faz com que as relações sejam descaracterizadas, isto é, os funcionários não 

estabelecem um vínculo interpessoal. Essa característica torna-se uma barreira 

que dificulta a comunicação boca a boca colocada por Daft (2010). Entretanto, é 

importante que essa seja gerenciada, pois ao mesmo tempo que facilita a troca de 

informações, como por exemplo, discursões informais que podem gerar soluções, 

está também pode disseminar rumores negativos para a empresa.  

3) Superconformidade às rotinas a aos procedimentos:

Na burocracia, a falta de relativismo das regras e rotinas faz com que os 

colaboradores fiquem engessados e se limitem a procedimentos padrões, perdendo 

a iniciativa, a criatividade e a inovação. Contudo, essa barreira não se torna apenas 

individual, mas também em nível organizacional (DAFT, 2010). Com 

funcionários e procedimentos excessivamente padronizados a comunicação sofre 

danos tanto no seu veículo quanto na qualidade da informação.  

4) Categorização como base do processo decisório:

A hierarquização e autoridade são palavras essenciais para a burocracia. Portanto, 

a pessoa que realiza o processo de tomada de decisão ocupa o cargo mais alto, 

mesmo que não conheça a respeito do assunto. Entretanto, de acordo com Daft 

(2010), o gerenciamento com envolvimento (MBWA-management by excellence 

around)3 é uma técnica que propicia um relacionamento positivo entre os gerentes 

e os colaboradores e quebra barreiras implantadas entre os diferentes níveis 

hierárquicos, propiciando um fluxo direto da comunicação.  

4       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando quatro das oito disfunções da teoria da burocracia, foi possível 

concluir que tais criam barreiras dificultando a comunicação organizacional, refletindo 

na eficiência dos processos, no desempenho dos colaboradores, no processo decisório e 

na gestão global da organização.  

Diante disso, o presente trabalho torna-se importante, pois apresenta uma análise 

que auxilia na gestão comunicacional das organizações, no âmbito público e privado, 

gerando otimização na transformação dos dados em informações. Portanto, vale salientar 

que o objetivo da pesquisa fora alcançado.  

3 Técnicas encontradas no livro In Search de Thomas Peters e Robert Waterman. 

(DAFT,2010) 
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FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES: UM ESTUDO COM MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN 

SANTOS, J. R.1; SILVA, C.R.M.2 e MELO, F.L.N.B.3

IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

Diante de um mercado altamente globalizado, há 

uma grande relevância em estudar as atitudes 
empresariais para saber quais diferenciais 

impulsionam o número de clientes fidelizados. O 
objetivo  primordial  é  compreender  o  processo 
de fidelização   do  cliente  adotado   pelas  micro  e  

pequenas empresas de Nova Cruz/RN, por 

meio de uma pesquisa descritiva. Os resultados 

mostrarão quais alternativas e estratégias irão 
colaborar para o aumento de compradores 

plenamente satisfeitos e, posteriormente, fieis. 

ABSTRACT 
Faced with a highly globalized market, there is great 

relevance in studying the performance of companies 
to determine  which  differentiations boost the  
number  of  loyal  customers. The primary objective 

is to understand the customer loyalty process 
adopted  by  the  micro   and   small   companies  of 

Nova Cruz/RN, through an descriptive  
research.  The   results   will show which 

alternatives  and  strategies will  work together 
to the increase of satisfied  and,  posteriorly, 
loyal buyers. 

1 INTRODUÇÃO 

A retenção de clientes tem desempenhado um papel chave às organizações. Além de facilitar o 

relacionamento entre os consumidores e as empresas, garante, também, a valorização de produtos e de 
serviços. Para Kotler e Keller (2006), a fidelidade é conceituada como um compromisso profundo de 

comprar ou recomendar, continuamente, certo produto ou serviço futuro, apesar de intervenções 
situacionais ou de esforços de marketing capazes de causar mudanças comportamentais. 

Estratégias adequadas de fidelização, prevalentemente, são promovidas em decorrer das 

diferenciações. A partir delas, origina-se uma descoberta de situações convenientes de mercado às 
empresas. Os autores Rapp & Collins (1994) declaram que a instituição de um programa de fidelização 

pressupõe estudos e observações, em razão das organizações possuírem prioridades e necessidades 
distintas, as quais condizem na implantação de procedimentos eficazes, conforme a realidade de cada. 

Visando a relevância de tais práticas para o progresso empresarial, bem como os 

diferenciais utilizados pelas micro e pequenas empresas, o surgimento dessa pesquisa aplica-se ao 
estudo das estratégias de fidelização executadas. Afinal, o método de fidelização deve ser 

PALAVRAS-CHAVE: Negócios, estratégias, fidelização, inovação, sucesso. 

KEYWORDS:  Business, strategies, loyalty, innovation, success. 
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encarado de forma global, o qual, além do consumidor, visa os próprios funcionários e 

investidores. 

Em decorrência da representatividade do Marketing em termos administrativos, o estudo detém 

uma importância agregada na formação de Técnico em Administração, capaz de beneficiar presentes e 
futuros atuantes da área, bem como propagar o entendimento das diferenciações, das inovações, dos 
dinamismos e das estratégias responsáveis por auxiliar a administração empresarial. Ademais, a pesquisa 

facilita o entendimento das empresas-alvo, no que concerne à retenção de novos consumidores, e auxilia 
na adoção de meios capazes de conquistar e conservar clientes. 

Dado o exposto, o presente trabalho tem como problema de pesquisa a seguinte questão: quais 
as estratégias de fidelização do consumidor utilizadas pelas micro e pequenas empresas de Nova 
Cruz/RN?

A partir disso, o objetivo geral é assimilar as táticas de fidelização do cliente utilizadas pelas micro 

e pequenas empresas de Nova Cruz/RN. Os objetivos específicos do estudo são: realizar uma pesquisa 
descritiva, de abordagem qualitativa, identificar os métodos de fidelização do cliente na literatura sobre 
Estratégia Empresarial e propor um modelo com métodos de fidelização, através das práticas inovadoras, 
para as empresas entrevistadas. 

Destarte, vale salientar: procedimentos inovadores são elementos capazes de impulsionar a 

atração de consumidores. Dados da ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 
Empresas Inovadoras) afirmam que 70% das empresas consideram a inovação como um dos meios mais 
importantes para superar a concorrência. Os resultados mostram que elas são capazes de atingir um 

índice de crescimento de, aproximadamente, 20% ao ano, em relação às que ignoram estratégias e 
atitudes inovadoras. 

As cinco empresas beneficiárias pertencem à Nova Cruz, munícipio do Rio Grande do Norte. 
Consideradas de pequeno ou médio porte, todas englobam-se,  unicamente,  ao  ramo  de comércio e 
serviços. A abertura das empresas divide-se em termos de necessidade ou de oportunidade. Espera-se 
que os resultados demonstrem, de maneira descritiva, as diferenciações utilizadas para superar a 
concorrência, as estratégias empregadas para reter clientes e o nível de qualidade e de dinamicidade 
empresarial. 

Os principais desafios podem estar relacionados à falta de interesse em colocar em prática as 
proposições de fidelização, tendo em vista que, atualmente, muitas empresas pregam a ideia dos produtos 
e serviços divergentes serem suficientemente capazes de satisfazer e elevar a frequência de compra dos 
consumidores. Porém, o grande desafio não é fazer com que os clientes contentem-se com o nível mínimo 
de satisfação. Quando possuem uma alta visão dessa escala, as empresas compreendem que 
consumidores satisfeitos, muitas das vezes, são atraídos pela oferta de outros fornecedores. Em 

contrapartida, os plenamente satisfeitos estão menos propícios a mudanças (Kotler, 2008). 

2 METODOLOGIA 

Em conformidade com Lakatos e Marconi (2017), todas as pesquisas devem estar 
fundamentadas em teorias, as quais são utilizadas, por conseguinte, nas investigações do problema 

em questão. Tendo como base as abordagens supracitadas, a pesquisa é de natureza aplicada; tal 
característica sistematiza um conjunto de hipóteses aos fenômenos reais, contribui para fins práticos 

e, por fim, compreende, com prontidão, a solução para os resultados obtidos. 

Para a execução do estudo de casos múltiplos, escolheu-se a utilização de um método de 

pesquisa descritiva, a qual, segundo Gil (2008), objetiva a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno. Quanto à interpretação, a pesquisa engloba-se numa abordagem qualitativa, 
tendo o ambiente como fonte direta de dados e a presença de retratação da perspectiva dos 
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participantes. Conforme citado anteriormente, a amostra possui cinco empresas, todas situadas no 

município de Nova Cruz/RN. Em decorrência da indispensabilidade de estabelecimentos 
usufruidores de métodos inovadores - seja nos produtos, seja nas estratégias - a amostra foi 

selecionada. 

Para a coleta de dados primários, o instrumento utilizado é a entrevista. As empresas 

respondentes precisam lidar com questões que tratam do empreendimento em si, além das que abordam 
sobre diferenciais, estratégias, inovações, satisfação dos clientes e preparação da equipe de vendas. O 
método de pesquisa citado foi escolhido por ser a alternativa mais viável para entender a atuação e a 
relevância das micro e pequenas empresas no mercado da cidade. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os objetos de estudo da presente pesquisa são as empresas Maman Confiserie, Online For Men, 
Sushi Express, Xica Bacana Sorvetes & Massas e M’Vest. Como critério de escolha do espaço 
amostral, todas as micro e pequenas empresas devem possuir, no mínimo, um ano de atuação no 

mercado.  

A Maman Confiserie é uma empresa referente na produção de doces e de bolos.  Fundada em 

2016, consiste num empreendimento de e-commerce. Classificado como um estabelecimento aberto por 
oportunidade, a marca foi instituída em Nova Cruz.. A abertura foi convencionada a partir do programa 

Mais Negócios, originado pelo Sebrae. Iniciada, então, como uma empresa fictícia do curso, a marca 
estimulou a demanda. Devido à maximização dos pedidos, tornou-se uma confeitaria virtual. 

Atuante no ramo de moda masculina, a Online For Men foi instituída, na cidade de Nova Cruz, 
em 2015. Iniciou suas atividades na forma de franquia, todavia, em março de 2016, transformou-se em 

loja própria e seccionou o foco.  A partir das alterações, abrangeu, também, a venda de peças  femininas,  
ainda  que  a  ênfase  empresarial  esteja  voltada  para  o  público  masculino.  

Inicialmente criada como uma empresa de e-commerce, o Sushi Express surgiu em julho de 
2016. A proposta introdutiva determinava  entregas feitas,  unicamente,  em  Nova  Cruz,  em decorrência 
da preocupação relacionada à aceitação do público. Graças ao alto nível de retenção de consumidores, 
em 2017, ocorreu a inauguração do empreendimento físico.  A marca busca distorcer a visão imposta 

pela sociedade, em relação  ao  consumo  e  a  preparação  de  sushi.   

O Xica Bacana Sorvetes & Massas é uma empresa de fast-food. Suas atividades foram 

realizadas, inicialmente, em novembro de 2012. Aberto por necessidade, o empreendimento, a princípio, 
originou-se para ser executado como uma sorveteria, entretanto, com o tempo, houve a elaboração de um  
planejamento  baseado  na  venda  de  massas, que, ainda, é ocupado nos dias atuais. 

Destaque no município, a M’Vest é uma empresa voltada à moda masculina e feminina. 
Primordialmente denominado como “Mega 3”, o empreendimento foi originado em 2001,  com  o 
propósito de comercializar roupas ao valor de 3 reais. Pioneira na região, a empresa despertou a criação 

de outras lojas, as quais foram baseadas na mesma proposta. Para mudar o foco e elaborar práticas 
diferenciadas, a empresa investiu em produtos de maior qualidade, diferenciando-se dos demais. 

Após o desenvolvimento do trabalho, a aplicação da entrevista e a realização das devidas análises, 
consoante aos preceitos sobre fidelização de clientes, espera-se que os resultados contribuam para o 

melhor desempenho das empresas, a fim de reconhecer estratégias adotadas para fidelizar consumidores 
e propor modelos de fidelização, ligados, respectivamente, aos objetivos central e específico. Dentre as 
respostas esperadas, acredita-se que certas estratégias serão englobadas, como: 

a. Inovações nos produtos e serviços oferecidos;
b. Adoção de questionários para obter dados que permitam o
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feedback e, consequentemente, a análise das necessidades dos clientes; 

c. Amostras dos produtos oferecidos, utilizadas como ponto inicial para o incentivo de
consumo; 

d. Sorteios com premiações atraentes;

e. Reembolso, caso o produto não seja conforme o esperado;
f. Desconto considerável nas compras à vista; 

g. Brindes nas compras acima de um valor específico;
h. Preocupação com embalagens diferenciadas;
i. Cartão fidelidade;
j. Implantação de Sistemas de Informação;

k. Relacionamento cultivado com os clientes;
l. Suporte rápido.

Segundo, Fitzsimmons &  Fitzsimmons (2000),  quanto ao  julgamento  dos  clientes,  as 
empresas precisam ter os pensamentos voltados para: 

a. Confiabilidade;

b. Segurança;

c. Responsividade;
d. Empatia; 

e. Tangibilidade.

Se houver flexibilidade nas organizações, a adoção de estratégias terá usualidade para bens, 

processos, arquiteturas organizacionais e modelos de negócio. Fundamentadas nessa percepção, as 

empresas devem investir em artifícios inovadores, a fim  de  reter clientes  e   elevar   o desenvolvimento 

da marca. Em contrapartida, às empresas que não adotam ou usufruem pouco das estratégias de 

fidelização, será proposto um modelo com fatores determinantes para a conquista e retenção de clientes, 

para que possam firmar vantagens competitivas. 

Alguns dos resultados esperados estão embasados em estudos anteriores. A monografia de 

Antunes & Rita (2007) retrata a adoção das tecnologias de informação e de comunicação como 

contribuições primordiais para a fidelização dos consumidores. Milan, Brentano e de Toni (2006) 

observaram que a qualidade percebida, a satisfação e a retenção de clientes possuem relação íntegra e 

são capazes de gerar um desenvolvimento organizacional. Por fim, Tidd, Bessant & Pavitt (2008) 

verificaram que as empresas devem estabelecer rotinas para que a inovação ocorra de forma 

cooperativa. Dentre elas, os autores citam a importância da estruturação de uma estratégia apropriada 

de inovação e da preservação de uma comunicação externa com o mercado. 

Nos microambientes empresariais, acredita-se que haverá a percepção da relevância em elaborar 

programas capazes de proporcionar e fixar relacionamentos com os consumidores, dado que os clientes 

devem fazer parte da tática organizacional e do planejamento de produtos e de serviços. Com isso, ao 

inserir processos de fidelização de clientes, o resultado que deve ser, primordialmente, alcançado é o 

posicionamento de mercado e o valor agregado à qualidade oferecida. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado o exposto, é perceptível que as micro e pequenas empresas desempenham,  socialmente e 

economicamente, um  papel  relevante.  Ao introduzirem novas tecnologias, processos e funções para 

executar estratégias estruturadas na retenção de clientes, alinham-se a forças criativas. Inseridas nesse 

contexto, elas devem diferenciar os bens e serviços, a fim de substituir a monotonia do mercado. Assim, 

altearão o nível de satisfação e do bem estar do consumidor. 
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Com isso, conclui-se que as estratégias de fidelização precisam estar alinhadas aos objetivos 

empresariais. O empresário deve estar ciente que, ao entrar em uma loja, o consumidor procura, além do 

preço e da variedade de produtos, um atendimento diversificado e de qualidade. Afinal, são as estratégias 

diferenciadas que fidelizam o consumidor à determinada empresa e geram uma valorização daquele ponto 

comercial. 

Além dos aspectos citados, um dos pontos determinantes é o armazenamento de informações e 

de características dos clientes.  A conservação das informações é capaz de evidenciar a importância dos 

mesmos para aquele ambiente. Portanto, as empresas devem demonstrar a necessidade de tratar cada 

consumidor de forma única, agregando valores capazes de atraí-los. A etapa de valorização fixa  

relacionamentos  com  os  consumidores, e,  em  decorrência  disso,  os gestores e funcionários 

precisam particularizar uma conexão duradoura com cada cliente. 

O presente projeto de pesquisa demonstra a relevância das estratégias de fidelização de clientes, 

tendo em vista a demanda do consumidor pós-moderno. Para que os clientes conquistados possam ser 

conservados, faz-se necessário a distribuição de benefícios, relacionados aos julgamentos pessoais dos 

indivíduos, e o engajamento direto com eles. Dessa maneira, há um projeto de aplicação de métodos 

singularizados, a fim de fazer o consumidor alcançar o nível de plena satisfação e transformar-se em um 

cliente fiel. 
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ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ENSINO DA ESCOLA ESTADUAL DO 

MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ 

TAVARES, B. C.1; SOARES, E. L2; INÁCIO, M. E. L3; FERNANDES, C. S.4 DOS SANTOS, J. R 5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

Este trabalho visa identificar as dificuldades 

existentes em uma escola pública do município 

de Nova Cruz. Através de uma pesquisa 

estruturada, que foi aplicada com os 

professores, tentamos identificar alguns 

aspectos na estrutura da escola e no trabalho dos 

professores. 

Com isso, observamos os aspectos negativos 

que as escolas públicas enfrentam e 

principalmente os professores que querem 

exercer seu trabalho da melhor forma e não 

possuem estrutura. A análise foi feita com os 

dados da pesquisa. 

. 

ABSTRACT 

This work aims to identify the difficulties that 

exist in a public school of the city of new cross. 

Through a structured search, which was applied 

with the teachers, tried to identify some aspects 

in the structure of the school and in the work of 

the teachers. 

With this, we see the negative aspects that 

public schools face and especially teachers who 

want to carry out your work in the best way and 

have no structure. The analysis was made with 

the research data. 

1 INTRODUÇÃO 

A escola está localizada na cidade de Nova de Cruz, tem enorme importância por abranger 

um número de alunos significativos tanto da própria cidade, quanto de cidades vizinhas, no 

momento da pesquisa, no ano de 2015, possuía o maior número de alunos da cidade, total de 1500 e 

grade de 43 professores, mas para esta pesquisa usamos uma amostra de 10 e não tivemos a 

participação dos alunos. 

Necessitamos da autorização do diretor e os entrevistados que se disponibilizaram a 

responder. 

Tem como objetivo identificar alguns dos problemas que os professores de uma escola da 

rede pública estadual sofrem em relação à falta de estrutura para executarem suas aulas. 

Segundo um estudo de Domingos Manuel da Silva Soares sobre a satisfação dos professores a 

cerca das suas condições de trabalho podemos identificar que “Um dos aspectos fundamentais para o 

sucesso do desenvolvimento pedagógico são as infraestruturas físicas, abrangendo a qualidade dos 

edifícios escolares, a disposição e a manutenção dos seus espaços interiores e exteriores e, 

KEYWORDS: School, Structured, Public, Analysis

PALAVRAS-CHAVE: Escola, Estrutura, Pública, Pesquisa
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principalmente, a comunicação que entre esses se estabelece. Isto é, parte-se do pressuposto de que as 

“culturas docentes” (Hargreaves, 2002) podem ser influenciadas por estes semblantes” 

O tema abordado retrata a dificuldade que os professores possuem para executarem suas 

aulas, e que é necessário tomar conhecimento para melhorar a área de trabalho, fazendo com que 

também obtenha resultados na área da educação. Com o objetivo de conhecer a dificuldade dos 

professores em à relação a estrutura física, entender qual a relação professor x alunos, explicar as 

melhorias necessárias para o ambiente escolar, entender se os alunos são prejudicados, medir o grau 

da falta de comprometimento dos alunos com a infraestrutura. 

O trabalho está estruturado além do tema presentes na introdução, do desenvolvimento com 

a justificativa, perguntas e gráficos, metodologia e análise. Por fim a conclusão com a discussão 

final sobre a pesquisa. 

2 METODOLOGIA 

Ao aplicarmos um questionário que nele estava contido perguntas sobre a estrutura física da 

escola, algumas de modo geral e outras mais específicas, também possuía questões abertas, sendo a 

maioria objetivas. 

A entrevista foi estruturada, com perguntas já feitas e que não precisamos fazer outras no 

decorrer da aplicação. 

A abordagem foi qualitativa, em que está presente na realidade, compreende e explica 

relações sociais. 

A seleção feita foi à amostragem de professores, em que possuía um total de 43, fazendo 

depois uma amostragem estatística. 

Também fizemos uma pesquisa bibliográfica, de um estudo já feito sobre o mesmo assunto. 

A partir do estudo, identificamos as possíveis condições do ambiente de trabalho dos 

professores da escola estadual. Utilizamos uma forma de pesquisa de fácil compreensão para que 

todos os entrevistados não sentissem dificuldades. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com base nas perguntas feitas aos professores sobre a estrutura da escola, obtemos diversos 

resultados, algumas perguntas foram abertas e outras exceções não houveram respostas, mas com 

uma amostra podemos observar qual a satisfação dos mesmos com o ambiente de trabalho e estudo. 

As dificuldades na área de trabalho são encontradas regularmente pela maioria, mas não em 

totalidade do ambiente e sim de algumas partes. Elas podem lesar um pouco no trabalho, porém os 

alunos interferem muito na parte física por causar danos ao patrimônio, destruindo e fazendo com 

que não tenha como usá-lo, eles precisam aprender a partir de conscientizações a valorizar este 

ambiente, pois é muito comum a depredação, como quebrar e riscar carteiras, é algo que aflige em 

âmbito nacional. 

Os laboratórios da instituição atendem todas as necessidades dos alunos, favorecendo as 

condições de ensino, com isso eles não diminuem o rendimento. Mas, para que o desenvolvimento 

da escola seja bem maior e que haja facilidade de acesso ainda falta o Wi-Fi e a climatização de 

algumas salas de aula, para que se ofereça um local agradável. 

É necessário avaliar se as mídias e eletrônicos estão com uso regular, pois alguns  

professores sentem sua ausência no ambiente, é algo de extrema importância para facilitar a 

exposição das aulas, como apresentação de slides e vídeos que enriquecem o conhecimento. Além 

disso, há falta de materiais didáticos é cogitado, porém não é algo preocupante, mas vale salientar 

que ele é o mediador entre o professor, conhecimento e alunos. 
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Como é uma estrutura pública muitas melhorias dependem do investimento do governo, as 

políticas públicas poderiam executar uma revitalização das escolas. 

Esse assunto é muito debatido entre os professores, pois faz parte do seu ambiente de 

trabalho e percebemos que quanto mais investimentos, melhor será a qualidade de ensino. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Outras pesquisas precisam ser feitas sobre este estudo, pois é um lado muito amplo que está 

em recorrente mudança. A mesma retratou a dificuldade dos professores em sala de aula, e quais 

aspectos tem que ser melhorados para efetivo trabalho e que o ensino seja de maior qualidade 

possível. 

Concluímos que os professores possuem algumas dificuldades, mas que não é algo 

agravante e que são apenas relativos que necessitam de pequenos ajustes. 

A gestão ouve as sugestões, lembrando que isso é de muita importância, pois se pode avaliar 

onde melhorar. 

Aprendemos como o ensino pode ser melhorado e que é necessário investimento do 

governo, além do mais obtemos conhecimento sobre a estrutura de uma escola. 

3; 30% 

5; 50% 

2; 20% 

Você encontra dificuldades na 
área de trabalho? 

Sim

Regular

Não

8; 80% 

2; 20% 

Os alunos prejudicam a 
estrutura com maus atos ou 

péssimas atitudes? 

Sim

Não
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MARKETING SOCIAL COMO ESTRATÉGIA NAS AÇÕES 
GOVERNAMENTAIS: UM ESTUDO DE CASO NA CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO IDOSO DO MUNICÍPIO DE 

MACAU/RN 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar a 
importância da introdução do marketing social 
nas ações públicas, como ação estratégica 
municipal na busca por excelência. Tendo como 
objeto de pesquisa a campanha de vacinação 
contra gripe para a população idosa que foi 
executada no Município de Macau-RN no ano 

de 2017.  Este trabalho caracteriza-se por ser uma 
pesquisa exploratória e descritiva, sendo este um 
estudo de caso. Como resultados, foram obtidos 
dados referentes às variedades de instrumentos 
utilizados na divulgação, bem como sua 
efetividade perante a comunidade. 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the importance 
of the introduction of social marketing in public 
actions, as strategic municipal action in the quest 
for excellence.  The study was carried out in the 
Municipality of Macau-RN in 2017. This work 
is 

characterized by an exploratory and descriptive 
research, which is a case study. As a result, data 
were obtained regarding the varieties of 
instruments used in the dissemination and their 
effectiveness in the community. 

1 INTRODUÇÃO 

Tendo como base a importância que a organização pública possui na construção de estratégias 
que amenizem as problemáticas sociais, é importante que se tenha entendimento que a organização 
pública tem seu foco no cidadão e no seu bem-estar, e que a mesma deve utilizar mecanismos que 
facilitem a execução eficiente de suas atividades. Assim pode ser pressuposto que a falta de 
conhecimento da comunidade é resultado da ineficácia na comunicação entre governo e a população. 
Portanto, se faz necessário a utilização de diversos meios que possam auxiliar nas ações da instituição. 
Logo, pode ser destacado o marketing social, já que este, através do uso de suas 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing social, Gestão, Divulgação, Idosos. 

KEYWORDS: Social marketing, Management, Disclosure, Elderly. 
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competências tem a habilidade de unir o governo e a população pelo meio da conscientização através 
das estratégias de divulgação das informações realizadas pela instituição. 

De acordo com Kotler e Roberto (1992, p. 25) “Marketing Social é uma estratégia e mudança 
de comportamento. Ele combina os melhores elementos das abordagens tradicionais da mudança 
social num esquema integrado de planejamento”. Deste modo, é perceptível a capacidade desta 
estratégia em propor uma melhor qualidade de vida aos cidadãos. 

Diante da pouca informação e discussão acerca da temática “marketing social” na 
administração pública do município de Macau, viu-se a necessidade de provocar debates sobre a 
relevância desta estratégia na gestão pública municipal, como forma de aprimorar as ações da gestão 
municipal na área da saúde. Assim sendo, o estudo foi realizado no município de Macau-RN, 
localizado à aproximadamente 180 km da capital e que possui uma população de 28.954 habitantes 
onde 3.230, ou seja, 11.15% da população local estão acima dos sessenta anos de idade (IBGE 2010). 

Logo, o presente estudo tem como objetivo discutir a importância da utilização do marketing 
social aplicado na campanha municipal de vacinação contra gripe nos idosos, observar quais as 
ferramentas de divulgação são utilizadas nesse processo e constatar a opinião do público alvo sobre a 
eficiência das estratégias de divulgação. 

2 METODOLOGIA 

A determinada pesquisa pode ser identificada como sendo uma pesquisa exploratória, que de 
acordo com Gil (2009, p. 27) “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de um determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando 
o tema escolhido é pouco explorado”. A pesquisa possui também um caráter descritivo, tendo como
base Gil (2009, p. 28) quando afirma que este tipo de pesquisa objetiva “a descrição das características
de determinada população ou fenômeno”.

O presente trabalho tem particularidades de um estudo de caso, de acordo com Gil (2009, 
p.57) “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos,
de maneira a permitir o seu conhecimento amplo”. Yin (1981, p. 23) complementa este argumento
quando aponta que “O estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro
de seu contexto de realidade”.

Tendo a finalidade de proporcionar a construção de todo o embasamento, primordialmente, 
ocorreu à pesquisa bibliográfica referente ao tema, de acordo com Gil (2009, p. 50) “A pesquisa 
bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 
artigos científicos”. 

Mediante a esse levantamento bibliográfico, foi possível a elaboração da pesquisa de caráter 
quantitativo, que de acordo com Zanella (2009, p. 117) ocorre “quando você entrevista pessoas com 
objetivo de conhecer a opinião, atitudes e significados sobre determinada situação ou fato”. Esta 
pesquisa foi elaborada através de questionários de questões fechadas, Conforme Gil (2009, p. 123) é 
aquela que: “pede-se aos respondentes para que escolham uma alternativa dentre as que são 
apresentadas numa lista”, 

Assim, o questionário foi elaborado com quatro questões, as duas primeiras perguntas do 
questionário têm a finalidade de identificar se a campanha de vacinação de gripe destinada a idosos 
ocorre na cidade e verificar se o público alvo considera eficiente. As outras duas perguntas referem- 
se às ferramentas de comunicação utilizadas para a divulgação da campanha, se eles consideram que 
essa divulgação poderia ser feita de forma melhor. Assim pode-se apontar a como 
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indispensável à aplicação do questionário ao estudo já que o mesmo servirá de base para identificar 
a percepção dos pesquisados em relação ao tema abordado. 

Os critérios de seleção foram: ter idade igual ou superior a sessenta anos de idade 
independentemente do sexo feminino ou masculino, residir na cidade, estar lúcido e orientado para 
responder o questionário e concordar em participar da pesquisa. A pesquisa teve duração de uma 
semana ocorreu entre os dias 14 de junho a 21 do mesmo mês e foi aplicada no centro do município 
de Macau-RN no ano de 2017, nos turnos matutino e vespertino. 

A pesquisa apresenta uma quantidade de 220 idosos que foram pesquisados, este número 
justifica-se primordialmente, pelo tempo disponibilizado para a realização da pesquisa, pelo público 
alvo ser constituído de idosos, como também por ser uma pesquisa voluntária. Assim pode ser 
constatada uma pequena dificuldade em encontrar idosos dispostos a responder tais questionamentos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Relacionado à administração pública percebe-se que o interesse do bem público deve sobrepor 
o interesse privado, e o cidadão detém valores éticos e sociais, sendo primordial uma boa
comunicação entre o cidadão e a organização pública. Relacionada à pretensão para um bom diálogo
entre instituição pública e a sociedade se faz necessário à utilização de canais que auxiliem no
desenvolvimento de suas atividades governamentais.

Isto posto, consegue-se constatar a habilidade do marketing social para tal finalidade, 
apresentando-se assim, como instrumento que tem como propósito o bem-estar social da população e 
a busca pela eficiência dos serviços prestados na área pública, através da conscientização popular 
com o propósito de diminuir ou excluir de forma total ou parcial as problemáticas relacionadas 
educação; saúde e habitação (VAZ, 1995). 

Partindo do pressuposto da linha de pensamento de Sina e Souza (1999, p. 27) onde descreve 
que o “Marketing Social é o uso das técnicas e ferramentas do marketing tradicional, para promover 
a adoção de comportamento que desenvolverá a saúde e o bem-estar de um público-alvo específico 
ou da sociedade como um todo”. Entende-se que este, mesmo utilizando de táticas oriundas do 
marketing capitalista, ou seja, o marketing que busca a lucratividade de seus produtos diverge em 
relação ao seu resultado final, sendo o seu objetivo a busca pela mudança social. 

Enfatizando os interesses da população e priorizando a eficiência dos serviços da 
administração pública, compreende-se que a utilização do marketing social na organização, tendo em 
vista sua importância junto a uma sociedade desenvolvida, proporciona a execução das metas 
organizacionais e consequentemente resultando em um público alvo satisfeito. 

Tendo como realidade o município de Macau e consequentemente a situação da divulgação da 
campanha de vacinação contra gripe no idoso, constata-se que quando questionados em relação  à 
existência de uma divulgação na época  da vacinação contra  gripe destinada  a população  idosa no 
ano de 2017, percebe-se que aproximadamente 67,3% dos entrevistados, ou seja, 148 pessoas 
afirmaram que a cidade de Macau possui divulgação relacionada à campanha de vacinação 
direcionada a este público, entretanto os outros 32,7% dos entrevistados, assim 72 pessoas declararam 
que o município não possui nenhuma forma de divulgação relacionada a esse tipo de campanha. 

Quando indagados em relação à eficácia dessas ações de divulgação realizadas pelo governo 
da cidade. 37,7% por cento dos entrevistados afirmaram que consideram eficaz a divulgação dessa 
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campanha, consequentemente 62,3% dos pesquisados entendem que a estratégia de divulgação 
utilizada pelo governo não é eficaz. 

Pode ser deduzido a partir dos primeiros questionamentos, que baseado na opinião dos 
pesquisados, a divulgação da campanha de vacinação é visível para boa parte dos idosos da cidade de 
Macau, ou seja, eles se sentem contemplados, e na visão destes a administração municipal consegue 
desenvolver ações para informá-los. Porém, os mesmos apontam essas ações de divulgação como 
sendo um processo não eficiente, logo, o fato dos idosos serem contemplados com a informação 
automaticamente não resulta em uma sensação de satisfação. 

Em seguida, foi questionado sobre quais ferramentas de comunicação podem ser observadas 
na divulgação da campanha de vacinação da gripe nos idosos, esta pergunta tinha a finalidade de 
constatar o meio de propagação referente à campanha mais utilizado no município de Macau (figura 
1). 

Figura 1 – Ferramentas de divulgação na campanha de vacinação no ano de 2017. 

Percebe-se que o meio de comunicação utilizado com maior frequência é o carro de som, já 
que cerca de 40% dos entrevistados, o equivalente à 88 pessoas, afirmaram que observam com maior 
incidência em tempo de campanha esse meio para divulgar, logo em seguida 61 pessoas apontaram a 
panfletagem (27,7%), e segundo 52 pessoas (23,6%), o rádio seria o principal meio de divulgação da 
campanha. Algo muito importante que pode ser observado é que a televisão não tem muita utilização 
no processo de divulgação da referente campanha no município de Macau, esse quadro pode ser 
justificado, pois, a cidade de Macau por ser uma cidade de médio porte não possui estrutura televisiva 
própria, desta maneira é inviável a utilização dessa ferramenta de comunicação no município. Pode 
perceber que a internet foi citada por 8,6%, isto é, 19 idosos. A baixa utilização desse meio na 
campanha tem como explicação o seu público alvo, tendo em vista que a maioria dos idosos não 
utiliza esse meio de comunicação. 

Quando questionados em relação à qualidade do marketing desenvolvido e se eles consideram 
que poderia ter algo a ser melhorado na forma de divulgar, 15%, 33 entrevistados afirmam que não 
vê necessidade de melhorar, logo em seguida uma parcela de 35%, ou seja,77 idosos acreditam que a 
forma de se divulgar realizada pelo município deveria ser melhorada e 110 idosos, ou seja, 50% não 
souberam opinar. 

Pressupõem desta forma que a organização pública responsável pela elaboração e divulgação 
da referente campanha mesmo utilizando-se de meios de comunicação adequados pala a realidade 
local não consegue ser eficiente em suas ações. Compreende-se desta forma a necessidade de um bom 
planejamento de marketing social e uma reciclagem em suas estratégias para conseguir alcançar de 
forma eficiente seu público alvo. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que atualmente o desafio da administração pública é buscar a interação entre os 
governantes e a população e favorecer através de ações a excelência de seus serviços. Logo, percebe-
se a importância da organização pública inserida em uma comunidade como fator de desenvolvimento 
social. 

Todavia, quando é pensado no serviço público, pode ser observado um interesse em satisfazer 
o próprio cidadão, priorizando a sua realidade social. De fato, primeiramente é importante que tenha
entendimento que a organização pública tem seu foco no cidadão e no seu bem-estar, se utilizando de
mecanismos que facilitem a execução de suas atividades. Como compreendido através do
levantamento bibliográfico, o Marketing Social é uma estratégia significativa na busca pela eficácia
da instituição sendo de grande importância para evolução da sociedade, pois a mesma caracteriza-se
como um instrumento que além de amenizar possíveis problemas sociais, interliga a organização e o
seu público alvo.

Como foi identificado através do estudo realizado, a organização pública, responsável pela 
campanha de vacinação contra gripe no idoso, utiliza-se do marketing social como ferramenta de 
maximização de suas ações promovendo esse tipo de campanha na sociedade, possui uma boa 
estratégia de divulgação, porém ainda não consegue ser eficiente pelos olhares do idosos, assim é 
inevitável que a instituição repense suas estratégias relacionadas a divulgação da vacinação contra 
gripe nos idosos. 
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EMPREENDEDORISMO: UM ESTUDO DAS MOTIVAÇÕES DOS 
ALUNOS EMPREENDEDORES NOS CURSOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS DA UERN – CAMEAM 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo realizar um 
levantamento das motivações dos alunos 
empreendedores dos cursos de Administração e 
Economia da UERN - Campus de Pau dos 
Ferros/RN. A pesquisa realizou-se, levando em 
consideração o critério quantitativo (descritivo-
exploratório), com 33 discentes através de  

questionário eletrônico. Constatou-se que 57,6% 
dos participantes são motivados pela 
necessidade, enquanto que 42,4% pela 
oportunidade, demonstrando um dado 
preocupante, tendo em vista que o 
empreendedorismo no primeiro caso tem chance 
maior de mortalidade. 

ABSTRACT 

This study has such as goal to realize a 
motivation mapping of the selvies-starters 
students of administration and economy courses 
in the UERN – Pau dos Ferros/RN Campus. The 
research was realized considering the 
quantitative critery (descritive-exploratory), 
with 33 discents through of electronic quis. It 

was observed that 57,6% of the participants are 
motivated by necessity, while that 42,4% by 
oportunity, demonstrating a worrying 
information, having in sight that the 
entrepreneurship in the first case has big 
prospect of the mortality.  

1 INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo vem se mostrando nas últimas décadas como uma alternativa viável 
de sobrevivência e aumento de rendimentos.  

Hoje enfrentamos em nosso país uma forte crise financeira e política. Em consequência 
disso, os índices de desemprego e inflação tem se tornado cada vez mais altos, forçando muitos 
indivíduos a abrirem seu próprio negócio como forma de subsistência. 

Embora o desenvolvimento de novas tecnologias tenha propiciado oportunidades de 
negócios que incentivaram a prática empreendedora e possibilitaram inovações nunca antes vistas, 
nesse contexto surge o empreendedorismo, definido como qualquer investida feita por um 
indivíduo, um grupo de pessoas ou uma organização para se criar um negócio ou expandir uma 
empresa já existente (REYNOLDS apud GEM, 2014).  

PALAVRAS-CHAVE:  Empreendedorismo, Universidade, Necessidade. 

KEYWORDS:  Entrepreneurship, University, Necessity. 
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Dessa forma, o conceito de empreender classifica-se de duas maneiras: O empreendedor por 
oportunidade, aquele que vê uma oportunidade de mercado e cria seu negócio para aproveitá-la, e o 
empreendedor de necessidade, indivíduo que por falta de opção empreende para conseguir seu 
sustento (DORNELAS, 2005; GEM, 2014; SANTOS, 2007). 

A pesquisa foi realizada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) no 
Campus avançado Professora Maria Eliza de Albuquerque Maia (CAMEAM) na cidade de Pau dos 
Ferros-RN. Atribuímos como principal fonte de motivação para a realização desse trabalho a 
existência de um grande número de discentes que possuem empreendimentos, legalizados ou não, 
nos quais a maioria representa a sua fonte de renda, contribuindo diretamente para a permanência 
deles nos cursos de administração e economia.  

Mediante essa observação e realidade, buscando conhecer mais sobre o tema, nos 
empenhamos a pesquisar sobre as características desses indivíduos, bem como entender as suas 
reais motivações para empreender, além da classificação dos perfis empreendedores. 

O estudo tem como objetivo fazer um levantamento dos empreendedores por necessidade e 
por oportunidade dos cursos de Administração e Ciências Econômicas da UERN – CAMEAM. 

2 METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva-exploratória sob a perspectiva de 
Gil (2009), sendo descritivo por caracterizar determinada população/fenômeno ou por estabelecer 
relações entre variáveis e exploratório pois, pretende proporcionar maior familiaridade com o 
problema pelo fato de torná-lo mais explícito ou construir hipóteses, assim como o aprimoramento 
de ideias ou descobertas de intuições. 

Quanto ao tipo é classificada como revisão bibliográfica e de campo, sendo realizada em 
dois momentos. Primeiro utilizou-se uma revisão bibliográfica, sendo uma pesquisa com base em 
material já elaborado principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2009). Segundo realizou-
se uma pesquisa de campo, do tipo levantamento, no qual, de acordo com o autor citado acima, se 
caracteriza pela interrogação direta das pessoas nas quais se deseja conhecer o comportamento. 

 A aplicação do questionário ocorreu na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN no Campus de Pau dos Ferros/RN entre os meses de janeiro a fevereiro de 2017, aplicado 
aos discentes dos cursos de ciências sociais aplicadas - Administração e Economia sob a ótica não 
probabilística por conveniência, que se caracteriza por elementos reunidos em uma amostra de fácil 
acesso pelo pesquisador, ou seja, a possibilidade da seleção de pessoas mais acessíveis (VIEIRA, 
2009). Devido a isso, justifica-se a escolha desse método em decorrência do curto espaço de tempo 
para realização da pesquisa.  

O instrumento de pesquisa usado para a coleta de dados foi um questionário semiestruturado 
com questões fechadas de múltipla escolha e dicotômicas e por questões abertas. O mesmo foi 
enviado por e-mail para 349 discentes, sendo 169 do curso de administração e 180 do de economia, 
contendo 19 perguntas, sendo as 7 primeiras referentes ao perfil socioeconômico dos estudantes e as 
12 restantes sobre os aspectos motivacionais e visionários do perfil empreendedor que os mesmos 
desempenham ao longo da vida acadêmica.  

Nesse contexto, foi estabelecido um curto prazo para respostas, de modo que obtivemos 
retorno de 33 respondentes. Segundo Vieira (2009), questões fechadas dizem respeito a oferta de 
várias alternativas de respostas ao indivíduo, dividindo-se em: dicotômicas, permitindo dois tipos 
de resposta, e de múltipla escolha, possibilitando várias opções de respostas assinaladas de forma 
arbitrária pelos participantes. Quanto às questões abertas, podemos citar que se caracterizam por 
não sugerir qualquer tipo de resposta, portanto os resultados são obtidos de forma espontânea.  
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Os dados foram analisados e criticados norteando a elaboração da figura e posteriormente 
analisados pela estatística descritiva. De acordo com Reis (2008) esse método de análise pode ser 
definido como a escolha, apresentação e interpretação dos dados através de instrumentos adequados 
tais como quadros, gráficos e indicadores numéricos. A análise foi feita levando em consideração o 
critério quantitativo, que corresponde a coleta de informações de natureza numérica, buscando 
ordenar, classificar ou medir as variáveis (VIEIRA, 2009). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nesse capítulo são apresentados, analisados e discutidos os dados colhidos através do 
questionário aplicado aos discentes dos cursos de ciências sociais aplicadas, abrangendo cerca de 
10% do total da população-alvo para pesquisa.  

Desse modo, em primeiro estágio, foi possível identificar quanto ao perfil socioeconômico 
dos respondentes que 51,5% são do gênero masculino e 48,5% do gênero feminino. Além disso, 
81,8% são solteiros e 90,9% tem idades entre 21 a 35 anos. Quando questionados sobre sua 
principal fonte de renda, um percentual de 51,5% respondeu ser o emprego e 42,4% afirmou ser o 
próprio negócio. Todos os alunos participantes da pesquisa informaram que a renda mensal não 
ultrapassa 05 (cinco) salários mínimos por mês. 

Ainda sobre o perfil socioeconômico, a maioria das pessoas que respondeu ao questionário é 
residente em Pau dos Ferros, Alexandria e São Miguel/RN, algumas moram em outras cidades, 
representando um índice bem menor, e uma mora em outro Estado. 

Quanto ao perfil empreendedor, 63,6% fazem o curso de Administração e 36,4% de 
Ciências Econômicas. Desses, 75,8% atuam como empreendedores informais com tempo de 
atuação variando de 3 (três) meses a 10 (dez) anos.  

A Figura 1 mostra o percentual referente ao tipo de empreendedorismo no qual os discentes 
se enquadram, sendo o empreendedor por necessidade o que obteve maior índice. 

Figura 1- Tipos de empreendedores 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Quando questionados em relação à motivação para criar seus negócios, observamos um 
percentual elevado de respostas relacionadas a problemas financeiros, sendo esse o principal fator 
de motivação observado. Outras justificativas foram apresentadas, tais com a possibilidade de 
aumento da renda extra, a falta de emprego, e os que se identificaram com a área e a possibilidade 
de ofertar novos produtos ao mercado. Corroborando com esses resultados, 90,9% afirmaram que 
mesmo se possuíssem uma renda optariam por abrir o seu negócio, o que se justifica pela 
necessidade de empreender como meio de complementar a renda. Isso pode ser reflexo da 
satisfação que os empreendedores têm com seu negócio uma vez que, 93,9% afirmaram estarem 
satisfeitos com seus empreendimentos. 

No que se refere à visão de futuro dos negócios, grande parte dos respondentes demostrou 
perspectivas positivas, pois visavam principalmente o crescimento do negócio, expansão e 

57,6%
42,4% Necessidade

Oportunidade
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ampliação de produtos ou serviços e o progresso como empreendedor através de capacitações, 
buscando assim o reconhecimento no ramo que atuam. 

Os números dessa pesquisa mostram um panorama diferente dos resultados nacionais 
obtidos pelo GEM (2014) na pesquisa sobre empreendedorismo no Brasil, em que 56,5% eram 
motivados pela oportunidade e 43,5% pela necessidade, resultados esses inversos aos da nossa 
pesquisa, na qual os empreendedores motivados pela necessidade tiveram uma maior porcentagem.  

Sem dúvidas isso é algo preocupante, pois a taxa de empreendedorismo por oportunidade no 
Brasil é considerada baixa em comparação a países desenvolvidos (GEM, 2014) e encontrar um 
panorama desfavorável na pesquisa realizada na UERN pode indicar falta de condições para a 
continuidade dos alunos nos cursos, somada à falta de bolsas e de emprego na região. Além disso, 
os negócios que iniciam por necessidade não costumam durar muito tempo, fracassando 
rapidamente, podendo agravar ainda mais a situação do empreendedor. (DORNELAS, 2005) 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa analisou a motivação para empreender de 33 discentes empreendedores dos 
cursos de Administração e Economia da UERN - Campus de Pau dos Ferros/RN, observando se a 
influência na decisão dos estudantes de montar o negócio próprio foi pela oportunidade que o 
ambiente oferecia ou pela necessidade de subsistência. 

Dessa forma, o trabalho realizou-se com o foco em dois grupos de pessoas: os 
empreendedores por necessidade e por oportunidade, sendo constatado na pesquisa que os 
empreendedores por necessidade foram a maioria, tendo um percentual de 57,6%, o que é um dado 
que nos desperta bastante preocupação, pois a mortalidade dessas empresas é mais frequente e isso 
pode afetar a vida financeira desses empreendedores, gerando impactos diretos na sua economia 
familiar. 

Conclui-se que os objetivos apresentados na pesquisa foram alcançados, pois obtivemos 
como resultado o empreendedorismo por necessidade como o que atingiu maior percentual entre os 
estudantes. Além disso, foi possível perceber aspectos positivos, tendo em vista que os 
empreendedores visam crescimento e reconhecimento pelo que fazem. 

Sendo assim, são necessárias ações, seja da universidade ou do poder público, que busquem 
a capacitação dos empreendedores e que permitam o desenvolvimento de seus empreendimentos, 
visto que muitos dos empreendedores dependem de seus negócios para sobreviverem. 
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EMPREENDEDORISMO JOVEM: UM ESTUDO DE CASO NO AGRESTE 
POTIGUAR 

BARROS, L. B.1; FILHO, A. M. S.² 

1 2 IFRN – Campus Nova Cruz 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas; 

RESUMO 

O objeto de estudo deste artigo é o jovem 
empreendedor, grupo que tem optado cada vez 
mais pelo empreendedorismo como carreira 
profissional. A pesquisa tem como objetivo 
identificar qual o perfil do jovem empreendedor    

 na cidade de Nova Cruz-RN com base na 
classificação da abordagem empreendedora. 
Quanto à metodologia trata-se de estudo de caso 
único e a coleta de dados foi realizada por meio 
de uma entrevista com roteiro semiestruturado.  

ABSTRACT 

The subject of this article is the young 
entrepreneur, Group who have opted 
increasingly for entrepreneurship as a career. The 
research aims to describe what the young 
entrepreneur profile in new cross-RN on the basis 
of the classification of the entrepreneurial 

approach. As the methodology, this is unique 
case study and the data were collected by means 
of a semi-structured interview with script. 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo o pensador Joseph Schumpeter (1950), empreendedor é a pessoa capaz de converter 
uma nova ideia ou invenção em uma inovação de sucesso, então, empreender está diretamente ligado 
a relação do que se sabe com o que se observa, podendo ser relativa de pessoa para pessoa. Por isso, 
o perfil inovador diverge por não chegar a todos da mesma maneira, tendo a necessidade de impactos
externos para o desenvolvimento dessa capacidade.

Segundo o artigo “Alerta Empreendedor e as Abordagens Causation e Effectuation sobre 
Empreendedorismo”, existem duas variáveis para a projeção de um perfil empreendedor que são o 
indivíduo e o processo. O indivíduo se caracteriza por aspectos intrínsecos que influenciam na 

PALAVRAS-CHAVE:  Empreendedorismo, Causation e Effectuation, jovem empreendedor. 

KEYWORDS:  Entrepreneurship, Causation and Effectuation, young entrepreneur 
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percepção de mundo, o que permite clareza para se enxergar as oportunidades, sendo esse, o primeiro 
passo. A segunda variável; é o processo, este atribui funcionalidade aos interesses do sujeito, por 
meio do estudo e documentação de dados, sendo o planejamento para uma futura efetuação.  

Desenvolvidas por Sarasvathy (2005), as abordagens “Causation” e “Effectuation” se 
destacam no meio de conjunto de escolhas. No processo causal é referente a melhor forma para se 
criar um determinado resultado, e com um efeito característico que é a escolha de criação desse efeito, 
também são ótimos para observar situações conhecidas e são submissos ao efeito produzido, desta 
forma, na abordagem casual, a oportunidade é derivada da análise analítica da informação.  

Já na abordagem effectual, as decisões referem-se a quais os efeitos possíveis a começar dos 
meios acessíveis, esse modo é tomado por um conjunto de medidas, focando na filtragem de efeitos 
possam ser desenvolvidas fundamentada desses meios, com tudo o efeito final é inesperado, e com 
oportunidades bem produzidas, transformam realidades existentes em possíveis mercados (Faia, 
Rosa, & Machado, 2013) 

Hoje, com o desenvolvimento tecnológico global e a facilidade de acesso a informatização 
e as transformações constantes, o papel do jovem é aplicar o que tem de mais novo, reinventando a 
funcionalidade e a atratividade dos negócios. Logo, seu papel é fundamental na manutenção do 
empreendedorismo, por atribuir novas perspectivas sociais, comerciais, institucionais e de interesse 
trivial. Porém, atrelado ao espírito jovial existe a inexperiência teórica, que embora substituída pela 
prática, não a faz inferior, pois, é a garantia de eficácia por meio de planejamentos, assim torna-se 
relevante o estudo do parâmetro visionário de um jovem empreendedor.  

Este estudo tem como objetivo geral analisar, com base nas abordagens de “Causation” e 
“Effectuation”, o perfil do jovem empreendedor da região agreste potiguar, levando em consideração 
os seus interesses e oportunidades, obtendo assim, uma descrição da empresa envolvida. Com isso, 
posteriormente, observar os dados obtidos, buscando encontrar qual o perfil do jovem empreendedor 
em questão, e em seguida fazer as devidas sugestões para o aprimoramento de desenvolvimento do 
jovem empreendedor. 

2 METODOLOGIA 

O artigo consiste em uma aplicação de caso único, o objeto do estudo é a Agência SEVLA de 
Mídias, cujo proprietário é um jovem empreendedor, residente na região agreste do estado do Rio 
Grande do Norte. 

 Por meio de uma entrevista semiestruturada, que é caracterizada por focar em determinado 
assunto e guiada por uma lista de perguntas que podem ser adaptadas ao decorrer do diálogo  (Santos, 
2008) com questionamentos que definam as peculiaridades do perfil empreendedor do jovem em 
questão a partir das abordagens Causation e Effectuation.    

A partir disso, é feito um comparativo com as abordagens, para uma avaliação de natureza 
qualitativa, servindo de embasamento para as sugestões, nos quais suas aplicações poderão ser 
futuramente estudadas. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No estudo de caso realizado com Edinilson Diego Alves, proprietário da empresa Agencia 
SEVLA de Mídias, será possível avaliar o perfil do jovem empreendedor na cidade de Nova Cruz/RN 
a partir das abordagens empreendedoras, “Causation” e “Effectuation”, onde verá se suas decisões 
e atitudes são causais ou efeituais. 

De acordo com a análise que será feita, espera-se do perfil do jovem empreendedor em questão 
que ele tome atitudes mais Effectuation, pois o jovem estudado não tem nenhuma graduação ligada 
aos negócios que possa lhe ajudar nas tomadas de decisões e as estratégias que irá utilizar em seu 
empreendimento, o que concordaria com a literatura existente sobre o assunto.  

Este estudo poderá contribuir para trabalhos futuros, relacionados a consequência de cada 
comportamento no sucesso ou fracasso nos negócios e qual dos comportamentos é a mais eficiente 
na tomada de decisão.  

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de caso único realizado trabalhou o perfil empreendedor a partir dos estudos de 
Sarasvathy sobre as abordagens empreendedoras. No caso estudado, foi possível perceber que o 
empreendedor demonstra tomar atitudes mais efeituais, que pode-se definir onde os decisores lidam 
com fatos imprevisíveis e vão reunir informações por meio de métodos experimentais e interativas, 
designadas a descobrir o futuro da aprendizagem (Faia, Rosa, & Machado, 2013), entre os motivos 
que o levam a este comportamento, é o fato de nunca ter estudado temas relacionados a gestão, 
organização, planejamento, entre outros, que fomentam o perfil causal e também por início do seu 
empreendimento por necessidade.  
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O USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA FUNCIONÁRIOS COM 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas. 

RESUMO 

Objetivando colher informações disponíveis em 

arquivos físicos/digitais sobre relações entre 

tecnologia e acessibilidade no mercado de 

trabalho, uma pesquisa bibliográfica foi realizada. 

Relacionando o que os estudiosos abordam com 

ações públicas e o impacto nas organizações, logo, 

como os gestores lidam com adaptações 

necessárias para a presença de deficientes. Afirma-

se, considerando (ARAÚJO & SCHIMTD, 2006) 

(CARVALHO-FREITAS, 2007), que muito 

ganham as empresas que os adquirem. Com 

educação e experiência são bons capitais 

intelectuais, deficiências não são barreiras.

ABSTRACT 

Aiming to reap information available in 

physical/digital files on relationships between 

technology and accessibility in the labour market, 

a bibliographical survey was conducted. Related to 

what the scholars discuss with public actions and 

the impact on organisations, as managers deal with 

adaptations necessary for the presence of disabled 

people. It is stated, recital (ARAÚJO & 

SCHIMTD, 2006) (CARVALHO-FREITAS, 

2007), which greatly gains the companies that 

acquire them. With education and experience are 

good intellectual capitals, deficiencies are not 

barriers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Características como flexibilidade, envolvimento com o trabalho, valores e ética elevam as 

empresas à um patamar mais rico intelectualmente e as fazem deixar de procurar profissiona is 

apenas operacionais; gerando inclusões tão volumosas na atualidade, causa reconhecida por 

(OLIVEIRA & SILVA, 2006). Assentindo que a formação dos novos profissionais deve abarcar 

tanto a área intelectual quanto operacional, o principal objetivo deste estudo é identificar os 

benefícios advindos da inclusão de funcionários com deficiência no ambiente empresarial usando 

ferramentas tecnológicas. Considerando este tema de extrema importância para estudantes e 

profissionais, entende-se que uma literatura mais rica e aprofundada do tema permitirá o 

aperfeiçoamento à medida que estes novos atores adentrem no mercado de trabalho.  

Apesar de não ser um assunto novo, a pouca escrita científica que evidencia os benefíc ios 

do acolhimento destes às organizações pode deixar lacunas e dúvidas nas decisões dos gestores. 

Porém, beneficia não somente as organizações como toda a sociedade interessada no tema 

inclusão. A junção de bibliografias aqui expostas colabora para um maior detalhamento do que a 

sociedade científica já produziu sobre o tema e quais os ganhos que são perceptíveis ao se utilizar 

ferramentas digitais para facilitar as funções de portadores especiais. Espera-se que os resultados 

aqui apresentados conduzam o intelecto dos interessados a compreensões mais claras e úteis que 

possam somar aos futuros estudos e ao seu dia-a-dia. 

2 METODOLOGIA 

Para que fosse possível agregar referências bibliográficas sobre o tema detalhado, uma 

pesquisa de análise qualitativa foi realizada. Objetivando colher informações já disponíveis em 

arquivos físicos e digitais sobre as relações entre tecnologia e acessibilidade no mercado de 

trabalho, cruzando a teoria com ações públicas e o impacto disto nas organizações, aplicou-se 

sobre a variável resposta alguns questionamentos que pudessem evidenciar os benefícios dispostos 

por essas ligações.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com a abordagem das tecnologias e conexões, em várias situações, os trabalhadores 

deixaram de ser apenas mão-de-obra e se tornaram o CAPITAL INTELECTUAL da empresa 

(CHIAVENATO, 2008, pp. 10-11). Essa denominação enfatiza o avanço profissional que os 

indivíduos sofreram no trabalho, tornando-se ativos desempenham funções que máquinas 

irracionais não conseguem, mas também, trabalham juntos com a máquina para o máximo 

aproveitamento da atividade. A união de maquinário e capital intelectual é uma potente arma para 
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manter empresas competitivas nesse período de mudanças em que tantas incertezas surgem e 

investimentos são necessários. A informação é o “dinheiro” das relações sociais atuais, quem sabe 

manipula-la alcança novos horizontes. Vantagem dos capitais intelectuais. (MAÑAS, 2010) 

descreve que essa força conceitual vai muito além do desempenho físico.  

As novidades tecnológicas trouxeram consigo um pessoal possivelmente atuante: os 

deficientes, cujos eram excluídos das produções por não acompanharem os altos índices de 

produtividade em massa, como mostrou o estudo de (GÖDKE, 2010). Não se pode ignorar que 

nas últimas décadas houve uma acentuada inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Tarefas 

foram adaptadas e simplificadas (com máquinas, computadores, softwares), tornando viáveis as 

contratações de cadeirantes, deficientes visuais (DV), deficientes auditivos (DA), surdos, cegos. 

(ARAÚJO & SCHIMTD, 2006) demonstram bem essa harmonização.  

O governo, por sua vez, realiza políticas públicas como: a inclusão de portadores de 

deficiências especiais nas escolas e universidades, profissionalizando e preparando esses jovens e 

adultos para todos os tipos de emprego. O que reflete dentro das organizações. Dá incentivos para 

que os gestores invistam nesses candidatos. Há funções e vagas que comportem os portadores sem 

arriscar seu bem-estar; (CARVALHO-FREITAS, 2007) afirma que há métodos que facilitem seu 

trabalho. Contudo, ainda é um tabu. Existem dúvidas que geram preocupações e rondam os 

contratantes quanto a isso: se estão alcançando bons resultados, se estão dando o máximo 

desempenho, obtendo a máxima produção ao fazerem isso, assim por diante... 

Tanto (BARRETO, ALVES, & MORAIS, 2012) quanto (ARAÚJO & SCHIMTD, 2006) 

reforçam o entendimento de que as organizações estão buscando se enquadrar em um perfil que 

disponibilize condições fundamentais para o trabalho eficaz. Inclusive, para que deficien tes 

possam colaborar com elas. A acirrada competição e a exigência por resultados não podem mais 

ser um impedimento para que os deficientes estejam no mercado.  

Diversas ferramentas foram desenvolvidas para a inclusão profissional, entre elas: sistemas 

de reconhecimento de braile óptico, sintetizador de voz/braile falado, leitura gravada, datilogra fia 

em braile, teclados com comando por voz, sistemas de leitura e digitação gesticular (SILVEIRA, 

REIDRICH, & BASSANI, 2007). Pode-se dizer que, hoje, deficientes visuais, cadeirantes, cegos, 

autistas, deficientes auditivos, surdos, portadores da síndrome de Down, como outros, podem levar 

uma vida profissional como qualquer trabalhador de sua área. Conforme afirmam (RAMALHO & 

RESENDE, 2005) “O portador de deficiência física, no uso de suas aptidões, que não dependam 

suas limitações, é tão mais produtivo quanto qualquer outra pessoa. Disponibilizar trabalho a essas 
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pessoas não é caridade, mas sim respeitar o princípio básico da igualdade perante a sociedade.” 

(BARRETO, ALVES, & MORAIS, 2012), (SILVEIRA, REIDRICH, & BASSANI, 2007) e 

(CARVALHO-FREITAS, 2007) esclarecem que, quando bem empregados, esses softwares 

conseguem direcionar todos os colaboradores para a realização das atividades internas. 

Essas facilidades podem parecer custos adicionais pensados como desnecessários para as 

empresas, ou uma forma de aliviar a concorrência para as pessoas com deficiênc ia. Todavia, pode-

se afirmar, considerando os escritos de (ARAÚJO & SCHIMTD, 2006) e (CARVALHO -

FREITAS, 2007), que muito ganharão as empresas que adquirirem tais profissionais. Serão 

capitais intelectuais significativos e novos recursos da empresa. Importante enfatizar que ao 

adicionar tais meios técnicos nem sempre irá gerar um gasto financeiro exorbitante.  

Ainda como política social, empresas que aderem a inclusão no seu quadro de funcionários, 

conforme a Lei 8.214/91 –  obriga as empresas com pelo menos cem funcionários a preencher 2% 

a 5% das vagas com profissionais reabilitados ou com deficiência - podem ter impostos reduzidos 

(projeto PLS 391/12) e ganham influência social. Um considerável ganho interno e na 

qualidade/produtividade da empresa. Pessoas ignoradas pela sociedade, agora veem oportunidade 

de ter um emprego e realizar uma tarefa de caráter colaborativo para um grupo/empresa.  

O trabalho é considerado o meio pelo qual o homem atua na sua realidade, modifica-a, 

transforma-a e constrói sua identidade pessoal e social, além de ser um meio capaz de garantir às 

pessoas participação nos espaços comuns da sociedade, bem como determinante da autoestima e 

consciência de dignidade das pessoas (BRASIL, 2003). No entender de (CHIAVENATO, 2008, 

pp. 10-13) isto gera um nível de motivação altíssimo: mais vontade de resolver problemas no 

trabalho, proatividade, realizar sua função. Os métodos que precisariam ser aplicados seriam 

compensados pelo resultado do funcionário. Muitos softwares são gratuitos, de instituições sem 

fins lucrativos, ou ferramentas que visam à implantação de novas formas de trabalho e precisam 

de voluntários para testa-los. Mesmo que alguns precisem de capital financeiro do investidor, 

seriam baixíssimos se comparados à importância de um capital intelectual como esse. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no estudo de (ALMEIDA & VELTRONE, 2010) “as empresas estão tentando 

se adequar à inclusão social das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, criando 

estratégias diferenciadas de admissão e permanência.” No entanto, essa inclusão decorre visando 

as menores reestruturações possíveis, como se existisse medo de falência da tentativa. Ainda que 

existisse uma possibilidade ameaçadora, não seria suficiente para desmotivar os líderes a adquirir 
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um pessoal especial. O mundo está em evolução, qualquer indivíduo com capacidade de dinamizar 

o ambiente empresarial para acompanhar essas transformações deve ser valorizado. Todas as

características aqui observadas constatam que os profissionais em questão estão aptos para 

qualquer função que os forem dadas com os meios adequados. 
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EMPREENDEDORISMO FEMININO: CARACTERÍSTICAS 
EMPREENDEDORAS DE EMPRESARIAS EM NOVA CRUZ-RN 

FARIAS,  M. K. A e NOGUEIRA, J. C. S.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

O empreendedorismo feminino vem 
expandindo-se gradativamente no mercado de 
trabalho, isso posto, a pesquisa tem como 
objetivo geral analisar as características 
empreendedoras das gestoras Novacruzenses. 
Sendo, a princípio, prognosticado que as 
empresarias apresentem novas características, 

em virtude da experiência adquirida no 
mercado. O artigo classifica-se como descritivo 
exploratório. Tendo em vista que, busca traçar o 
perfil empreendedor das gestoras, assim sendo, 
se faz necessário realiza-lo para melhor 
entender as características que o compõem.

ABSTRACT 

Female entrepreneurship has been gradually 
expanding in the labor market, so the research 
has as a general objective to analyze the 
entrepreneurial characteristics of people from 
Nova Cruz-RN. It he’s, at first, predicted that 
women entrepreneurs will have new 
characteristics because of the experience gained 

in the market. The article is classified as 
descriptive exploratory. Considering that, it 
seeks to trace the entrepreneurial profile of the 
managers, therefore, it is necessary to carry it 
out to better understand the characteristics that 
compose it. 

1 INTRODUÇÃO 

Até os anos 70 a criação de empresas por mulheres era relativamente pequena (MACHADO 
et. al., 2010). Toda via este cenário vem sendo alterado pela nova geração de empreendedoras do 
século XXI que invadiu o âmbito empresarial e esta renovando a forma de empreender. Segundo o 
pensador Joseph Schumpeter (1950), o empreendedor é alguém versátil, que possui as habilidades 
técnicas para saber produzir, e capitalista, que consegue reunir recursos financeiros, organizar as 
operações internas e realizar as vendas da sua empresa. Desse modo, todo indivíduo que imagina, 
desenvolve e realiza visões pode ser considerado um empreendedor (Fillion, 1999, pág. 19). 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo feminino, características empreendedoras. 

KEYWORDS: Entrepreneurship female, entrepreneurial characteristics. 
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A nova versão feminina de empreendedoras vem ganhando considerável participação no 
mercado, com seus produtos e serviços. As mulheres empreendedoras possuem algumas 
características divergentes em relação ao sexo masculino, como: Gene cooperativo, o gênero 
feminino tende a contribuir e ajudar a somar ideias que sejam beneficentes a todos que trabalham 
com ela ou para ela. Detalhista, as mulheres são mais observadoras, por isso são mais detalhistas e 
isso faz toda diferença na hora da decisão. Escolhas estratégicas, esse comportamento tem se 
mostrado comuns em organizações dirigidas por mulheres, tal como a preocupação com qualidade 
dos serviços (Brush apud Moore & Buttner,1997; Vokins apud Allen & Truman, 1993; Chaganti e 
Parasuraman apud Lerner et alii, 1997) Em conformidade com autor  Machado (2002) essas 
mulheres ainda apresentam mais características específicas, entre as quais se destaca a: 
Sensibilidade e intuição, mulheres empreendedoras tentem a ser mais sensíveis e intuitivas do que 
os homens, o que as tornam mais atenciosas e cuidadosas com seus clientes. Tais características 
também foram apontadas por demais estudos, como Betiol (1998) que estudou administradoras 
formadas pela FGV-SP. Os resultados do estudo apontaram que as mulheres, de modo geral, são 
mais sensíveis, mais preocupadas com o lado emocional das pessoas, mais compreensivas e 
conciliadoras, têm mais espírito de grupo, lideram pelo consenso e têm mais facilidade de trabalhar 
em equipe - características que se pode associar a uma maior competência comunicativa. 

Essas características proporcionaram o crescimento e desenvolvimento do sexo feminino no 
mundo empresarial, que vem aumentando sucessivamente, como já foi dito anteriormente. Destarte, 
as mulheres empreendedoras estão realizando funções que apresentam grande responsabilidade 
como a administração de instituições, cargos de liderança e gerência de áreas financeiras. 

Assim sendo, é valido ressaltar que o empreendedorismo feminino vem sendo incentivado 
por diversas empresas na região de Nova Cruz-RN e que a cidade, apresenta uma porcentagem 
expressiva na abertura de novas entidades dirigidas por mulheres, entidades que pode surgir por 
meio do empreendimento por necessidade ou oportunidade. Em decorrer dos fatos elencados, 
analisando o papel da participação feminina no empreendedorismo, esta pesquisa apresenta a 
seguinte questão: quais são as características empreendedoras das gestoras de Nova Cruz-RN? 

Com proposito de responder tal questionamento o presente estudo tem como objetivo geral 
analisar as características empreendedoras das gestoras novacruzenses. 

E como objetivos específicos: 

• Identificar e analisar quais são as principais características empreendedoras das mulheres
no mercado de Nova Cruz-RN. 

• Traçar o perfil empreendedor das gestoras de Nova Cruz/RN

• Analisar as dificuldades encontradas na carreira de empreendedora do gênero feminino.

De acordo com os objetivos propostos esperam-se como resultados finais que as 
empreendedoras da cidade tenham obtido novas características ao decorrer do tempo, com a 
experiência adquirida no mercado. E que as empresarias, por estarem situadas em uma mesma 
região, com fatores econômicos, políticos e sociais parecidos apresentem características 
semelhantes entre si. 

Nessa conjuntura, o estudo justifica-se pela representatividade e importância das 
características empreendedoras que apresentam essas empresárias, às quais, contribuem com seus 
negócios para economia da cidade. Tendo em vista que o estudo busca traçar o perfil empreendedor 
das gestoras novacruzenses, isto posto, essa pesquisa se faz necessária para melhor entender as 
características que compõem esse perfil e analisar os fatores que interferem na carreira dessas 
mulheres. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1191



Para elaboração do estudo foram encontradas limitações, visto que o empreendedorismo 
feminino é um assunto recente no mercado e na área de pesquisas e estudos. As principais 
limitações são a acessibilidade aos dados, bem como o tamanho da amostra, haja vista os custos 
operacionais de realizar uma pesquisa de grande abrangência regional. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa, no presente estudo, caracteriza-se como descritiva e exploratória. Classifica-se 
como descritiva, uma vez que, possui como objetivo geral analisar as características 
empreendedoras das empresarias novacruzenses. Conforme Gil (2009) um estudo é descritivo 
quando busca estudar as propriedades de uma coligação ou que buscam expor existência de alguma 
ocorrência. Fundamenta-se como exploratória, porque os estudos exploratórios “não elaboram 
hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores 
informações sobre determinado assunto de estudo.” (CERVO & BREVIAN, 1996, p. 49). 

 Classifica-se também como quantitativa e qualitativa quanto à forma de abordagem, em 
razão de traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, posto isso, é 
um estudo quantitativo já que para os autores Dalfovo, Lana e Silveira (2008) pode ser mensurado 
em números e utiliza de métodos estatísticos, podendo ser classificados e analisados. Além de 
quantificar busca-se também interpretar os dados coletados, o que vem a ser uma característica da 
abordagem qualitativa. 

 Para realização da pesquisa foi utilizada uma amostra de 50 empreendedoras de uma 
população de 200. Quanto aos meios de investigação, a pesquisa fundamentou-se em matérias 
bibliográficos publicados, relacionados ao empreendedorismo feminino, que auxiliou na elaboração 
teórica. Para coleta de dados foi utilizado um questionário com 25 indagações que abordavam 
assuntos referentes à maneira de gerir sua entidade, enfrentar dificuldades e arriscar-se no mercado 
e empreender. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O presente estudo possui como resultados esperados contribuir com o empreendedorismo 
feminino na cidade de Nova Cruz-RN por meio de pesquisas no mercado, uma vez que a mesma 
suscitará consequências positivas na visão empresarial e acarretará informações sobre as 
características das empreendedoras locais, dessa forma, a pesquisa pode resultar na descoberta de 
novas empreendedoras. Sendo, a princípio, prognosticado que as empresarias da cidade apresentem 
novas características, ao decorrer do tempo, em virtude da experiência adquirida no mercado. E que 
as gestoras, por estarem situadas em uma mesma região, com fatores econômicos, políticos e sociais 
parecidos apresentem características semelhantes entre si. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas últimas décadas a economia mundial vem sofrendo grandes mudanças, apresentando um 
cenário perturbador para muitos trabalhadores, devido à falta de emprego e o número de 
concorrentes no mercado. Uma das soluções encontradas por esses indivíduos é abrir seu próprio 
negócio gerando a abertura de micros e pequenas empresas.  Desse modo, tornando esse cenário 
propício para as mulheres empreendedoras que atuam nessa área de forma a apresentar novas 
características intrínsecas que absorveram e aperfeiçoaram para melhor desempenhar sua função de 
gestora. Assim, o objetivo geral dessa pesquisa busca analisar as características empreendedoras 
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que as empresárias novacruzenses apresentam. À vista disso, o desenrolar deste trabalho 
possibilitará a comprovação de tais características pertencentes a essas empreendedoras. Entretanto, 
foram encontradas limitações para realização do estudo, visto que o empreendedorismo feminino é 
um assunto recente no mercado e na área de pesquisas e estudos. Dessa forma, as principais 
limitações são a acessibilidade aos dados, bem como o tamanho da amostra, haja vista os custos 
operacionais de realizar uma pesquisa de grande abrangência regional.  
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A PRESENÇA DOS VALORES NO MUNDO DO CONSUMO: ANÁLISE DO 
MARKETING 1.0 E 2.0 A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O presente artigo consiste em uma pesquisa       
bibliográfica que busca investigar a possível      
existência de um caráter ético do marketing 1.0        
e 2.0 a partir de uma perspectiva utilitarista,        
baseada nas concepções de John Stuart Mill       

(2000) e tem como objetivo principal verificar a        
pertinência de se aplicar uma ética utilitarista       
aos valores da sociedade de consumidores,      
tendo em vista que a alta influência do        
marketing na sociedade contemporânea, abre     
espaço para importantes questionamentos éticos. 

PALAVRAS-CHAVE: Ética, Marketing, Utilitarismo. 

ABSTRACT 

The present article consists of a bibliographical       
research that investigates the possible existence      
of an ethical character of the marketing 1.0 and         
2.0 from a utilitarian perspective, based on the        
conceptions of John Stuart Mill (2000) and its        

main objective is to verify the pertinence of to         
apply an utilitarian ethics to the values of the         
society of consumers, considering that the high       
influence of the marketing in the contemporary       
society, opens space for important ethical      
questions. 

KEYWORDS: Ethic, Marketing, Utilitarianism. 

1 INTRODUÇÃO 

O Marketing, por ser um dos mais significativos processos de uma empresa, no seu intuito               
de criar, desenvolver e vender seus produtos a determinados consumidores, sempre foi alvo de              
questões polêmicas envolvendo a ética e os valores morais. Com o passar do tempo, o marketing                
também passou por significativas transformações, mas até que ponto é possível afirmar que essas              
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transformações uma possível ética do marketing? Ou contribuíram para tornar o marketing mais             
ético?  

Neste sentido, o presente artigo consiste em uma análise, feita a partir de um levantamento               
bibliográfico, de duas fases do Marketing, o 1.0, hegemônico em uma era mais voltada para o                
produto, e o 2.0, desenvolvido em uma era na qual o marketing começa a focar no cliente. Deste                  
modo, tem-se no artigo que hora se apresenta o objetivo de identificar, a partir de uma concepção                 
utilitarista de ética, em conformidade com as ideias de John Stuart Mill, se é possível considerar a                 
existência de valores morais ou de alguma eticidade no marketing. Com tal intuito, foram avaliadas               
as obras de Philip Kotler (2010), Kury (2013) para a fundamentação sobre o Marketing e suas                
classificações e de John Stuart Mill (2000), Zygmunt Bauman (2008) e Peter Singer (1993) para as                
reflexões sobre a Ética e sobre o mundo dos valores.  

Tal investigação se torna bastante importante, tendo em vista que o marketing está             
intrinsecamente ligado às condições sociais atuais, dentro dos parâmetros de uma sociedade            
capitalista. É importante, deste modo, questionar se a constante divulgação dos produtos e serviços              
no mercado, no qual o marketing ocupa um papel fundamental, é um processo que pode ser                
considerado ético. Para a discussão do tema, escolheu-se a corrente da ética utilitarista, tendo em               
vista que esta tem um caráter muito mais pragmático e realista do que correntes deontológicas como                
a de Immanuel Kant, por exemplo. Neste sentido, é possível colocá-la em prática, sem cair em                
utopia morais irrealizáveis em uma sociedade de mercado. Dessa forma, o estudo, que é realizado               
com fomento do CNPq, conforme o edital 09/2017 - PIBIC/CNPq, torna-se determinante para              
estudantes de marketing e de importante tema para a comunidade em geral além de oferecer               
caminhos que permitam pensar os processos de marketing sem perder de vista o horizonte dos               
valores morais e da eticidade. 

2 METODOLOGIA 

Na intenção de apresentar mais profundamente o tema proposto pelo artigo, ética e             
marketing, foi feita uma pesquisa bibliográfica. A partir da análise dos dados obtidos pelas leituras               
de livros e artigos definidos, pôde-se analisar mais objetivamente como se deu o processo da               
evolução do marketing e como a ética está inserida nele.  

Segundo Lima e Mioto (2007, p. 2) “a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto              
ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não                 
pode ser aleatório”. Por conseguinte, entende-se que a revisão bibliográfica possui o aspecto de              
busca dos dados, que em seguida foram analisados e constituindo, assim, a pesquisa bibliográfica.  

Na revisão bibliográfica, utilizou-se para seu embasamento teórico autores como: John           
Stuart Mill (2000), Peter Singer (1993) e Zygmunt Bauman (2008) para compreender a parte social               
e ética e para o conteúdo de marketing Philip Kotler e Kury. 

3 RESULTADOS  ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Levando em consideração o que foi exposto acima, podemos dizer que tanto a ética quanto o                
marketing sofreram modificações ao longo do tempo. Tanto na ética, seja na modernidade sólida ou               
na modernidade líquida (BAUMAN: 2008), quanto no Marketing 1.0, Marketing 2.0 ou Marketing             
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3.0 (KOTLER: 2010), é possível perceber a influência significativa de valores de uma sociedade              
capitalista de mercado.  

Por um lado, conforme Bauman (2011) no período identificado como modernidade líquida, a             
obsolescência se torna cada vez mais intensificada, fazendo surgir assim a oportunidade para que o               
marketing trabalhe aspectos voltados cada vez mais para o produto, afim de melhorá-lo e apresentar               
ao mercado sempre como uma novidade a ser consumida, satisfazendo o consumidor e alimentando              
o objetivo capitalista de vender mais.

Por outro lado, também fica claro que o marketing seja ele em qual fase estiver, busca, em                 
tese, satisfazer as necessidades dos indivíduos. Sendo assim, se levarmos em conta as concepções              
do utilitarismo, especialmente o princípio da máxima felicidade (MILL: 2000), o marketing estaria             
contribuindo para uma ampliação da felicidade geral, tendo em vista que sua ação, inicialmente              
buscando a satisfação do cliente, e posteriormente ampliando o mercado, gerando circulação            
econômica e mais riqueza social.  

Contudo, sabemos que nem todas as necessidades que movem os sujeitos no mercado são              
reais. Muitas delas são criadas, estimuladas e programadas pelo marketing para atender uma             
demanda dos mercados e seus financiadores. Sendo assim, haveria um desrespeito bastante evidente             
dos princípios de autonomia e livre escolha, que poderiam comprometer o caráter ético das ações de                
marketing. 

4     CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

A partir do exposto é possível concluir, então, que, se tomarmos por base uma 
concepção ética baseada em um princípio de maximização da felicidade, o marketing traria 
consigo todas as ferramentas que necessita para atuar de modo ético, tanto em suas ações 
mercadológicas quanto nos valores ideológicos que dissemina, posto que sua ação, a despeito de 
ter um caráter pragmático e muitas vezes manipulatório, tem como consequência o 
incremento do mercado e a produção de uma maior quantidade de felicidade para um maior 
número de pessoas, o que, de acordo com Mill (2000) seria o princípio central da ética.  

Porém, se tomarmos por base uma ética da autonomia, que foca na liberdade 
individual de escolha, as manipulações dos processos de marketing focados no interesse dos que 
financiam os mercados, podem comprometer valorativamente a eticidade do marketing.  

Deste modo, seria interessante, para futuros trabalhos, buscar trazer um contexto 
histórico de como se deu o processo de transformação do marketing em determinadas épocas, 
expandindo o horizonte da investigação a fim de ampliar o alcance das ideais aqui apresentadas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: NECESSIDADADE 
DE AMPLIAÇÃO 

RESUMO 

Este artigo objetiva expor uma síntese dos 

dados que demonstram os altos índices de 

violências contra as mulheres no Brasil. 

Evidenciando as políticas públicas 

executadas na cidade de Natal/RN pela 

Secretaria Municipal de Políticas Públicas 

Para as Mulheres, por meio do 

Departamento de Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher e com destaque 

a Casa Abrigo Clara Camarão. As pesquisas 

adotadas foram a descritiva, exploratória, 

documental e de campo. As conclusões 

comprovam mediante a um questionário e a 

dados secundários à necessidade das 

políticas voltadas a essa violência. 

ABSTRACT 

This article aims to present a synthesis of 

data demonstrating the high rates of 

violence against women in Brazil. 

Evidenting the public policies implemented 

in the city of Natal / RN by the Municipal 

Department of Public Policies for Women, 

through the Department of Combating 

Violence Against Women and highlighting 

House Shelter Clara Camarão. The 

researches were the descriptive, 

exploratory, documentary and the field. The 

conclusions show, through a questionnaire 

and secondary data, the need for policies 

aimed at this violence.

PALAVRAS-CHAVE: Violência, Mulher, Enfrentamento, Políticas Públicas, Casa Abrigo Clara 

Camarão. 

KEYWORDS:  Violence, Woman, Coping, Public Policies, Shelter House Clara Camarão. 
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1     INTRODUÇÃO 

Desde os primeiros relatos históricos, acerca da formação das sociedades, tem-se 

notado a construção ideológica da superioridade do homem em detrimento da mulher. A 

imposição do patriarcado como configuração familiar predominante, tornou a mulher 

propriedade de seu “senhor” (quando nascia era propriedade do pai ou irmão e depois de 

casada, propriedade do marido ou quaisquer que fossem os chefes da família) abrindo 

precedentes às violações de seus direitos mais essenciais, como o direito à vida, à liberdade 

e à disposição de seu próprio corpo. A história é marcada por diversos relatos em que as 

mulheres pagaram com a própria vida por reivindicarem seus direitos como direito à vida 

política, divórcio, educação, e livre acesso ao mercado de trabalho. No Brasil, o 

movimento feminista tomou forma entre o fim do século XVIII e o início do XIX, quando 

as mulheres brasileiras começaram a se organizar e conquistar espaço nas áreas da 

Educação e do Trabalho. 

A propagação da cultura de inferioridade feminina abre precedente a violação de 

direitos. A cultura da violência física é a mais preocupante, pois é responsável pelo 

aumento alarmante dos índices de homicídios femininos. Consta que, a cada hora e meia, 

uma mulher é assassinada por um homem, em um total de aproximadamente 13 

feminicídios por dia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a taxa é de 4,8 

para 100 mil mulheres, a quinta maior no mundo. O Mapa da Violência 2015 aponta que, 

dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos 

por familiares. Em 33,2% desses casos, o crime foi praticado pelo parceiro ou ex-

companheiro. O mapa mostra ainda que a taxa de assassinatos de mulheres negras 

aumentou 54% em dez anos, de 1.864 em 2003, para 2.875 em 2013. Segundo o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Nordeste é considerado a região mais violenta 

contra a mulher. 

Conforme o relatório de Violência Contra a Mulher desenvolvido pelo IPEA 

constatou-se que, de 2009 a 2011, a média de feminicídios por 100 mil mulheres no estado 

do Rio Grande do Norte é de 6,31, sendo a 15ª  maior taxa do país ficando próxima a 

média de toda a região Nordeste que é de 6,9. Merece destaque, ainda, a elevada proporção 

de óbitos de mulheres negras nas regiões Nordeste que é de 87%. Segundo o Mapa da 

Violência 2015: Homicídio de Mulher no Brasil, a média da capital Natal/RN no ano de 

2013 foi de 6,6 por 100 mil, ocupando a sexta posição da maior taxa de homicídio de 

mulheres no Nordeste ao lado de Aracaju/SE, representando um aumento de 228,0%. 

Diante deste cenário de insegurança e vulnerabilidade, surge o dilema sobre os altos 

números dessa violência para a quantidade de políticas públicas desenvolvidas e a 

dispersão dessas políticas (alinhar as necessidades e demandas), ficando incontestável, 

portanto, à necessidade da criação, otimização e ampliação das políticas públicas voltadas 

ao enfrentamento da violência contra a mulher, objetivando, desse modo, a mudança de tal 

cenário. O presente artigo apresenta as principais políticas desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Políticas Públicas Para as Mulheres (SEMUL) em articulação com o 

Departamento de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher na cidade de Natal/RN com 

destaque a Casa Abrigo Clara Camarão (CACC) que atende mulheres e seus dependentes 

em situação de violência doméstica, com risco de morte, evidenciando desse modo a 

necessidade de ampliação de sua atuação, visto que, em todo o estado do Rio Grande do 

Norte essa é a única casa abrigo que oferece esse tipo de atendimento, pois não há políticas 

desse cunho desenvolvidas pelo governo do estado do RN ou União. Tornando desse 

modo, as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, desenvolvidas 
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pelo município de Natal, insuficientes para suprir as necessidades da capital, inviabilizando 

e dificultando o atendimento de mulheres advindas do interior do Estado. Dentro desse 

contexto, o presente artigo tem o objetivo de apresentar os dados que constatam o cenário 

das mulheres em situação de violência em Natal/RN e evidenciar a Casa Abrigo Clara 

Camarão, utilizando uma pesquisa de campo e documental. 

2     METODOLOGIA 

No contexto de uma sociedade multifacetada, é imprescindível a análise das 

relações que envolvem a figura da mulher. Esse estudo visa apresentar uma leitura clara e 

objetiva da situação de violência à qual as mulheres estão submetidas. Para a realização 

deste artigo, escolhemos a modalidade quali-quantitativa, na qual as análises das 

informações foram obtidas por meio da combinação de técnicas qualitativas e quantitativas 

que fundamentam o objetivo central. Mattar (1996) classifica as pesquisas sociais em 

descritivas e exploratórias. A pesquisa descritiva é indicada quando a análise visa 

descrever as características de um grupo, expor hipóteses sobre comportamentos de um 

público específico ou verificar a relação entre variáveis. Já a pesquisa exploratória objetiva 

criar maior conhecimento sobre determinados assuntos e utiliza métodos como 

levantamento de fontes secundárias, de experiências, casos específicos e observação 

informal. 

A pesquisa de campo foi realizada no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte – IFRN (Campus central), com estudantes e servidores entre 15 e 36 

anos, por meio da aplicação de um questionário contendo 11 questões, que visa identificar: 

1) A percepção do cenário da violência contra a mulher; 2) O índice de pessoas que

sofreram algum tipo de violência em virtude de seu gênero e/ou conhece alguma mulher

que já sofreu violência; 3) Métodos de denúncia, leis e políticas públicas que atuem no

enfrentamento da violência contra as mulheres; 4) Se as pessoas conhecem a Casa Abrigo

Clara Camarão e os serviços que a mesma oferece. Além disso, fundamentamos a pesquisa

documental por meio dos Relatórios da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as

Mulheres – SEMUL 2015/2016.

3         RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após a coleta dos dados, verificou-se que 90,8% das pessoas que responderam o 

questionário concordaram que as mulheres não dispõem das mesmas garantias que os 

homens. Associado a isso, tem-se que, 93,1% responderam que a violência se faz presente 

nos dias atuais no município do Natal. Ainda nessa vertente, 58,6% das pessoas afirmaram 

que já sofreram algum tipo de violência, em virtude do seu gênero. De encontro a isso, é 

observado que 78,1% das pessoas conhecem formas de denúncia contra esse tipo de 

violência, e 82,7% declararam conhecer alguma lei que visa coibir a violência contra as 

mulheres, no entanto, a única citada foi a Lei Maria da Penha.  

Quando perguntado acerca do conhecimento sobre políticas públicas voltadas ao 

enfrentamento da violência contra a mulher, apenas 33,3% afirmaram ter conhecimento de 

alguma, entretanto, não souberam citá-la. Em relação à Casa Abrigo Clara Camarão, 84% 

responderam não ter conhecimento a respeito da Casa Abrigo, enquanto 16% das pessoas 

declararam conhecê-la. Dos 16% que afirmaram conhecer a CACC, apenas um 

entrevistado não soube informar os serviços ofertados pela Casa.  
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Os resultados alcançados foram fundamentados nas abordagens apresentadas no 

questionário e organizados conforme a Tabela 1. 

Tabela 1: Dados apurados no questionário. 

Fonte: Dados trabalhados pelos autores (2017). 

No que se refere à efetividade das ações desenvolvidas pela SEMUL no ano de 

2016, tem se os seguintes dados: foram abrigadas 84 mulheres e 101 dependentes na Casa 

Abrigo Clara Camarão até o dia 16 de dezembro de 2016 e foram realizados 474 

atendimentos, sendo 266 mulheres atendidas pela primeira vez e 208 retornos. Auferiu 

também, a forte presença dos transtornos mentais, ansiedade, oscilações de humor, entre 

outras consequências advindas da violência doméstica e urbana que essas mulheres estão 

inseridas. Infelizmente não foi possível a divulgação de dados mais detalhados acerca dos 

atendimentos realizados pela CACC, devido ao seu caráter sigiloso que visa proteger a 

identidade dos atendidos bem como a localização da Casa Abrigo. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como base o questionário aplicado, fica evidenciado que a maioria dos 

entrevistados concorda que homens e mulheres não possuem os mesmos direitos e 

oportunidades, nem as mesmas garantias em relação a sua segurança física e moral. Além 

disso, reconhecem o alto índice de violência contra a mulher presente na sociedade 

Natalense. Destaca-se também, a expressiva quantidade de entrevistados que declararam já 

terem sofrido violência e/ou conhecem alguma mulher que já sofreu violência (física, 

verbal, psicológica, moral ou simbólica). Também fica evidenciado que a maioria não 

conhece as formas de denúncia, leis ou políticas públicas voltadas ao enfrentamento da 

violência contra a mulher. Outrossim, demonstraram pouco conhecimento a respeito das 

políticas existentes na cidade de Natal. 

Consoante aos dados mencionados acima, no Relatório de Gestão 2016 da SEMUL, 

fica evidenciada a crescente demanda dos casos de violência contra a mulher, sendo 

urgente o desafio de abrir um novo Centro Especializado, que certamente contribuirá para 

ampliar a abrangência dos seus serviços, principalmente o enfrentamento ao feminicídio 

que é extremamente complexo e requer alternativas que necessitam ser continuamente 

repensadas, tendo em vista adequar ações de promoção, prevenção e proteção. Outro 

grande desafio colocado no planejamento da SEMUL para 2017 é o trabalho com homens, 

entendendo que não é possível desenvolver estratégias de enfrentamento à violência contra 

Abordagens: Resultados: 

A percepção do cenário de violência contra 

a mulher. 

93,1% 

Pessoas que sofreram algum tipo de 

violência. 

58,6% 

Métodos de denuncia, leis, políticas 

públicas. 

78,1% 

Conhecimento sobre a Casa Abrigo Clara 

Camarão. 

16% 
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a mulher sem considerar a família e o agressor como parte essencial desse 

acompanhamento. 

Desse modo, mediante os dados expostos, é notória a necessidade de criação de 

novas políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, para que 

supere os altos índices dessa violência, assim como, otimizar e expandir as políticas 

públicas já existentes na cidade de Natal, para desenvolver uma maior efetividade nesse 

combate e assim, tentarmos reduzir e/ou erradicar os casos de violência (física, verbal, 

psicológica, moral ou simbólica) contra a mulher a fim de que se construa uma sociedade 

mais igualitária e justa para todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, e 

quaisquer outras formas de discriminação.   
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COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO COMPARATIVO 
ENTRE DOCENTES E SERVIDORES DO IFRN-CAMPUS NOVA CRUZ 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o 
comprometimento organizacional dos servidores 
administrativos e docentes do IFRN Campus 
Nova Cruz. A amostra foi coletada utilizando o 
instrumento EBACO, totalizando 46 docentes e 
40 técnicos administrativos. Diante dos 

resultados obtidos, as Bases que apresentaram os 
maiores níveis de comprometimento foram 
Obrigação pelo Desempenho e Afetiva e as com 
menores índices foram Escassez de Alternativas 
e Obrigação em Permanecer, para ambas as 
categorias. 

ABSTRACT 

The present study had as objective to evaluate the 
organizational commitment of the administrat ive 
and teaching staff of IFRN Campus Nova Cruz.  
The sample was collected using the EBACO 
instrument, totaling 46 teachers and 40 
administrative technicians. In view of the results 

obtained, the Bases that presented the highest 
levels of commitment were Performance Bond 
and Affective and those with lower indices were 
Shortage of Alternatives and Obligation to Stay, 
for both categories.

1 INTRODUÇÃO 

Apesar dos estudos já existentes sobre o comprometimento organizacional, ainda se percebe 
uma lacuna da literatura de mensurar comprometimento de docentes e servidores da área da educação. 
Desse modo, buscou-se avaliar a validade do modelo EBACO, proposto por Medeiros (2003), no 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Nova Cruz, conhecendo assim os níveis 
de comprometimento organizacional da instituição, contribuindo com o seu crescimento além de sua 
importância para a obtenção do título de Técnicas em Administração e conclusão do referido curso. 

O IFRN atua na área do ensino ofertando educação profissional e tecnológica de qualidade, 
comprometida com a formação dos indivíduos. Atualmente, a instituição possui cerca de 28 mil 
alunos em seus 21 campi distribuídos por todas as regiões do Estado (IFRN, 2017). Sendo o IFRN 
Campus Nova Cruz- RN o objeto de estudo da pesquisa, o qual está localizado na Avenida José 
Rodrigues de Aquino Filho, Nº 640, Alto de Santa Luzia. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar o comprometimento organizacional dos servidores e 
docentes do IFRN Campus Nova Cruz. Tendo como objetivos específicos: conhecer o nível de 

PALAVRAS-CHAVE:  Comprometimento Organizacional, Docentes, Servidores, IFRN, EBACO.  

KEYWORDS:  Organizational Commitment, Teachers, Servers, IFRN, EBACO. 
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comprometimento dos docentes e servidores; investigar a satisfação com a instituição e analisar a 
integração dos docentes e servidores com o Campus. O estudo tem por finalidade solucionar a 
seguinte problemática: Qual o nível de comprometimento organizacional dos docentes e 
servidores do IFRN? 

Uma pesquisa desta natureza é de relevância, dadas às mudanças no cenário organizaciona l, 
e sobre tudo educacional, a partir dos anos noventa, torna-se relevante estudar o comprometimento 
dos disseminadores de conhecimento deste país, os professores (FANTON, 2002). 

2 METODOLOGIA 

O universo da presente pesquisa é composto por 110 servidores, distribuído em: 66 docentes, 
44 técnicos administrativos, a qual totalizou uma amostra 46 docentes e 40 técnicos administrativos, 
a coleta dos dados foi realizada entre os dias 26 de junho a 07 de julho de 2017, utilizando o 
instrumento de Escala de Bases do Comprometimento Organizacional, formado por 36 questões, 
sendo 28 perguntas fechadas, oscilando de 01 a 06, na qual o número 06 representa o grau mais 
elevado de concordância com a pergunta em questão, e algumas questões objetivas para avaliar 
variáveis como: idade, sexo, estado civil e grau de escolaridade. O modelo EBACO possui sete fatores 
de comprometimento organizacional: Afetivo, Obrigação em Permanecer, Obrigação Pelo 
Desempenho, Afiliativo, Falta de Recompensas e Oportunidades, Linha Consistente de Atividades e 
Escassez de Alternativas. Cada base do comprometimento compõe 04 itens do questionário. 

A interpretação dos dados foi feita com base no artigo de Medeiros (2003), a abordagem 
adotada na pesquisa foi quantitativa. As pesquisas quantitativas lidam com informações numéricas 
resultantes da investigação, usam modelos estatísticos para explicar os dados, como conjuntos de 
quadros e tabelas (SABINO, 1966; BAUER E GASKELL, 2003; LAKATOS E MARCONI, 2010). 
No que diz respeito a sua classificação, esta pesquisa classificasse como exploratória descritiva. 
Segundo Gil (2009), as pesquisas exploratórias têm como finalidade desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias, e são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral e 
aproximada a cerca de determinado fato. 

Quanto ao tipo de amostragem, o método utilizado foi a amostragem não probabilística por 
conveniência, pelo fato de terem sido selecionados os indivíduos que se encontraram no Campus 
durante o período da realização da pesquisa. Segundo Gil (2009) na amostragem por conveniência se 
seleciona os elementos a que tem acesso e é frequentemente aplicado em estudos exploratórios ou 
qualitativos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A amostra referente aos Servidores Administrativos foi de 40 participantes, sendo 47,5% do 
gênero masculino, 47,5% feminino e 5% não se identificaram. Os respondentes apresentaram faixa 
etária de 12,5% até 25 anos, 40% entre 26 e 30 anos, 30% de 31 a 35 anos e 17,5% mais de 35 anos. 
A pesquisa mostrou que mais da metade dos entrevistados são casados e possuem ensino superior 
completo. 

A Tabela a seguir discorrerá sobre os dados referentes aos níveis de comprometimento dos 
servidores e suas respectivas bases. A base Obrigação pelo Desempenho foi a que apresentou o nível 
mais alto de comprometimento com 100% dos respondentes, a qual remete que é necessário fazer um 
esforço em benefício da organização, cumprir as obrigações e atingir os objetivos organizaciona is. 
Assim como no estudo realizado por Pulino (2014) a base de comprometimento organizacional em 
apresentou alto comprometimento foi a Obrigação pelo desempenho. 
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A Base Afetiva apresentou 80% dos técnicos com comprometimento acima da média, e 20% 
com alto comprometimento, a dimensão em questão é caracterizada pela internalização de valores e 
a identificação do indivíduo com os objetivos da organização. 

O sentimento de culpa se deixar a instituição é uma característica da Dimensão Obrigação 
em Permanecer, a qual teve como baixo comprometimento 50%, comprometimento abaixo da média 
35% e comprometimento acima da média 15%, sendo que este segundo Medeiros (2003) deveria ser 
acima da média.  

A Dimensão Escassez de Alternativas está com 50% do total dos servidores baixo 
comprometimento, 30% abaixo da média, 15% acima da média e 5% com alto comprometimento, 
esses resultados inferem que 80% do total tem perspectiva de que há poucas opções de trabalho se 
deixar a organização. 

A Base Afiliativa apresentou baixo comprometimento com 45% dos respondentes, 37% 
comprometimento abaixo da média, 15% acima da média e 2% alto comprometimento, demostrando 
que os técnicos têm um fraco sentimento de pertencer à instituição. 

A Dimensão Falta de Recompensas e Oportunidades  expôs um baixo comprometimento 
com 22%, abaixo da média 65% e acima da média com 12%, mostrando que os servidores não se 
sentem devidamente recompensados e há poucas oportunidades para crescer profissionalmente na 
instituição.  

E por fim, a Linha Consistente de Atividades  demonstrou baixo comprometimento 
representando 15% dos técnicos, comprometimento abaixo da média 47%, acima da média 35% e 
alto comprometimento 2%, na qual esta base enfatiza que se deve cumprir as regras para permanecer 
na instituição, visando os gastos que teria se a deixar. 

Tabela 01 - Resumo de distribuição de Frequências de Comprometimento Organizacional dos 
Técnicos Administrativos no IFRN Campus Nova Cruz, 2017. 

Bases 
Baixo 

comprometimen
to 

Comprometimen
to abaixo da 

média 

Comprometimen
to acima da 

média 

Alto 
comprometimen

to 

Tota
l 

Base: Afetiva 
fi 32 8 40 

ni% 80% 20% 100
% 

Base: 
Obrigação em 
Permanecer 

fi 20 14 6 40 

ni% 50% 35% 15% 100
% 

Base: 
Obrigação pelo 

Desempenho 

fi 40 40 

ni% 100% 100
% 

Base: Afiliativa 
fi 18 15 6 1 40 

ni% 45% 37% 15% 2% 100
% 

Base: Falta de 
Recompensas e 
Oportunidades 

fi 9 26 5 40 

ni% 22% 65% 12% 100
% 

Base: Linha 
Consistente de 

Atividade 

fi 6 19 14 1 40 

ni% 15% 47% 35% 2% 100
% 

Base: Escassez 
de Alternativas 

fi 20 12 6 2 40 

ni% 50% 30% 15% 5% 100
% 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

Os Docentes participantes da pesquisa totalizaram 46, na qual se distribuíram em 60,9% do 
gênero masculino, 34,8% feminino e 4,3% preferiram não se identificar. Mais de 80% dos 
entrevistados tem acima de 31 anos. A amostra apresentou que 56,5% são casados, o que corresponde 
a mais da metade e 93,5% possui pós-graduação completa. 

A Tabela a seguir descreve o nível de comprometimento organizacional dos docentes segundo 
os dados coletados na pesquisa. A Base Obrigação pelo Desempenho foi a que obteve o nível mais 
alto de comprometimento com 93% e acima da média com 7%, demonstrando que essa categoria 
assim como a dos servidores está dentre os padrões desejados de comprometimento. 

A Dimensão Afetiva em 65% dos resultados apresentou comprometimento acima da média, 
20% alto comprometimento e 15% comprometimento abaixo da média, mostrando que os docentes 
se identificam com a filosofia da instituição. 

Quanto à Base Obrigação em Permanecer, os índices foram baixos, sendo 61% com baixo 
comprometimento, 20% abaixo da média e 20% acima da média, inferindo que estes não sentem 
nenhuma obrigação moral para com a instituição ou seus colegas de trabalho. 

A Base Afiliativa se distribui da seguinte maneira: 57% com baixo comprometimento, 28% 
abaixo da média, 9% acima da média e 7% com alto comprometimento, apresentando resultado  
semelhante à categoria dos servidores. 

Na Dimensão Escassez de Alternativas se obteve os resultados de 67% baixo 
comprometimento, 24% comprometimento abaixo da média e 9% acima de média, na qual a maioria 
compreende que existe escassez de alternativas de trabalho caso deixe o instituto.  

No que se refere à Falta de Recompensas e Oportunidades o estudo revela que 37% dos 
docentes estão com baixo comprometimento e 63% abaixo da média, apresentando níveis ainda mais 
baixos que os dos técnicos administrativos. 

A Linha Consistente de Atividades  se apresentou, sendo 22% dos docentes com baixo 
comprometimento, 37% abaixo da média, 37% acima da média e 4% com comprometimento alto, 
condizendo com a realidade dos percebida pelos servidores. 

Tabela 01 - Resumo de distribuição de Frequências de Comprometimento Organizacional 
dos Docentes no IFRN Campus Nova Cruz, 2017. 

Bases 
Baixo 

Comprometimen 
To 

Comprometime 
nto abaixo da 

 média 

Comprometime 
nto acima da 

 média 

Alto 
 comprometimen 

to 
Total 

Base: Afetiva 
fi 7 30 9 46 

ni% 15% 65% 20% 100% 
Base: 

Obrigação em 
Permanecer 

fi 28 9 9 46 

ni% 61% 20% 20% 100% 
Base: 

Obrigação pelo 
Desempenho 

fi 3 43 46 

ni% 7% 93% 100% 

Base: Afiliativa 
fi 26 13 4 3 46 

ni% 57% 28% 9% 7% 100% 
Base: Falta de 

Recompensas e 
Oportunidades 

fi 17 29 46 

ni% 37% 63% 100% 
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Base: Linha 
Consistente de 

Atividade 

fi 10 17 17 2 46 

ni% 22% 37% 37% 4% 100% 

Base: Escassez 
de Alternativas 

fi 31 11 4 46 

ni% 67% 24% 9% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o nível de comprometimento organizacional dos 
servidores administrativos e docentes do IFRN Campus Nova Cruz à luz da Escala de Bases de 
Comprometimento Organizacional (EBACO). Diante do exposto, destaca-se que o objetivo foi 
alcançado. 

Ao comparar as categorias pode-se perceber que ambas têm as Bases Obrigação pelo 
Desempenho e Afetiva com altos níveis de comprometimento, e Obrigação em Permanecer e 
Escassez de Alternativas com baixo nível de comprometimento, porém os servidores são 
visivelmente mais comprometidos que os docentes.  

Sugere-se do ponto de vista prático, a realização de ações que fomentem o comprometimento 
organizacional entre as categorias, especificamente ações voltadas às Bases Obrigação em 
Permanecer e Escassez de Alternativas, promovendo ações que permitam mobilidade de 
tarefas/cargos dentro da instituição. 

Como limitações da pesquisa, destaca-se o caráter instrumental do modelo EBACO, que 
permite uma abordagem geral da situação do comprometimento organizacional da organização, não 
gerando um aprofundamento em questões subjacentes ao comprometimento. Como estudos futuros, 
sugere-se aplicar o modelo EBACO em outros Campi do IFRN para comparar os resultados e 
identificar se se trata de uma realidade local ou de toda a instituição. 
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REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DO AR CONDICIONADO PARA 
IRRIGAÇÃO DE JARDIM VERTICAL

COSTA, M. T.1; SILVA, R. E. B.2, SILVA, Y. T. N.3; MEDEIROS, D. C. A.4

1,2,3,4 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO
Na atualidade, os grandes centros urbanos atravessam 
duas problemáticas: a minimização de áreas verdes 
residenciais e a escassez da água. O intenso processo 
de urbanização nas grandes capitais tem ocasionado a 
verticalização de áreas residenciais, e 
consequentemente a minimização de áreas verdes 
nessas unidades habitacionais. Paralelamente, 
observa-se a intensificação do uso do ar condicionado 
devido ao aumento da temperatura nas cidades 
ocasionado por diversos fatores como o efeito estufa, 

a formação de ilhas de calor e a impermeabilização 
exacerbada do solo. Diante desse contexto, o presente 
trabalho busca aliar as duas problemáticas através da 
ideia de um jardim vertical, no interior de unidades 
habitacionais, irrigado através do gotejamento da 
água advinda do ar condicionado. Assim, esta 
pesquisa estabelece uma alternativa para ampliar as 
áreas verdes em grandes centros urbanos, bem como 
estimular a reutilização da água, promovendo o seu 
consumo consciente.

ABSTRACT 

Nowadays, the great urban centers cross two 
problems: the minimization of green residential areas 
and the scarcity of the water. The intense urbanization 
process in the big capitals has caused the 
verticalization of residential areas, and consequently 
the minimization of green areas in these housing 
units. At the same time, there is an increase in the use 
of air conditioning due to the increase in temperature 
in the cities caused by several factors such as the 

greenhouse effect, the formation of heat islands and 
the exacerbated waterproofing of the soil. Given this 
context, the present work seeks to combine the two 
problems through the idea of a vertical garden, inside 
housing units, irrigated through dripping water from 
the air conditioning. Thus, this research establishes an 
alternative to expand green areas in large urban 
centers, as well as stimulate the reuse of water, 
promoting its conscious consumption.

1 INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização nas grandes capitais teve início a partir do processo de 

industrialização, que consistiu em um dos principais fatores para a vinda da população da área rural 

para a área urbana. Segundo a ONU (2017), atualmente mais de 70% da população vive em áreas 

urbanas, o que torna, cada vez mais escassos e com preços elevados, os espaços potenciais para 

construção. Como consequência, tem-se o aumento no número de edifícios verticais, e o crescimento 

no número de pessoas residindo em apartamentos.  

PALAVRAS-CHAVE:  Jardim vertical, Ar condicionado, Reutilização da água. 

KEYWORDS:  Green Wall, Air conditioning, Water reuse. 
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Em moradias verticalizadas, é recorrente a escassez de áreas ajardinadas, sobretudo no que se 

refere ao interior das unidades habitacionais. No entanto, é amplamente reconhecido o papel que a 

vegetação desempenha na qualidade ambiental, seja no tocante à estética ou ao conforto das 

edificações. 

Paralelamente, outro problema enfrentado na atualidade é a escassez de água. O aumento 

populacional e crescimento urbano tornou o consumo de água cada vez maior, gerando muitas vezes, 

desperdício efetivo da água pela forma inapropriada de sua utilização.  

A problemática deste trabalho reúne, portanto, duas importantes questões a serem 

consideradas na atualidade: de um lado, a ausência de jardins em unidades habitacionais 

verticalizadas e, do outro, a escassez da água em grandes centros urbanos. Assim, busca-se aliar os 

dois problemas em uma questão: “De que maneira promover a inserção do jardim no interior de 

apartamentos, utilizando-se do consumo racional da água para a sua manutenção? ” 

Uma das alternativas é o uso do jardim vertical pois, conforme afirma Smaniotto Costa (2011), 

com estes jardins pode-se assim melhorar a qualidade do ambiente urbano, bem como criar novas e 

inovadoras tipologias de verticalidade. Paralelamente a isso, o uso do ar condicionado em prédios e 

edifícios tem se tornado cada vez maior, e a água gerada através da condensação do ar pode ser 

reutilizada para irrigação do jardim vertical dentro da perspectiva do consumo racionalizado da água. 

Dentro desse contexto, define-se como objetivo geral “desenvolver o estudo preliminar de um 

jardim vertical irrigado através do gotejamento do ar condicionado”. Como objetivos específicos, 

tem-se: 

 Estudar a qualidade da água proveniente do ar condicionado e a viabilidade de sua reutilização

 Estudar a estrutura e o funcionamento do jardim vertical, com seus componentes e elementos

 Desenvolver o estudo preliminar para o jardim vertical irrigado através do gotejamento da

água proveniente do ar condicionado

2 METODOLOGIA 

A metodologia pode ser definida através das seguintes etapas: 

Pesquisa bibliográfica 
sobre definição e 

funcionamento de um 
jardim vertical

Revisão Bibliográfica 
sobre a viabilidade de 

reutilização da água do 
ar condicionado para 

irrigação

Desenvolvimento do 
estudo preliminar do 

jardim vertical
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O jardim vertical é definido como uma cobertura vegetal sobre paredes e vai desde paredes 

internas até grandes fachadas externas, conforme afirma Smaniotto Costa (2011). No caso do presente 

trabalho, o objeto de estudo tem foco nos jardins verticais internos, de menor porte, conforme 

exemplificado nas figuras 1 e 2.  

Figura 1. Jardim vertical interno montado na 
parede de uma sala. 

Fonte: Green Wall (2010) 

Figura 2. Jardim vertical interno na varanda de um 
apartamento. 

Fonte: Green Wall (2010) 

Algumas características e vantagens do jardim vertical podem ser citadas, como a diminuição 

da temperatura do ambiente, melhorando a sensação de conforto térmico; a absorção de ruídos, 

melhorando a qualidade acústica de ambientes; o aumento da umidade relativa do ar e a variedade de 

possibilidades criativas através da combinação de diferentes espécies. É importante salientar que a 

escolha das plantas deverá acontecer de acordo com as condições específicas de cada projeto.  

Através das pesquisas bibliográficas sobre a Reutilização da água do ar condicionado para 

irrigação é possível constatar, através do estudo realizado por Fortes, Jardim e Fernandes (2015) que 

a reutilização da água gerada pela condensação do aparelho de ar condicionado é uma alternativa 

viável. Os autores citam o estudo de Carvalho (2012) onde foi realizada a análise da água proveniente 

de condicionadores de ar em um campus. Em seu estudo, Carvalho (2012), instalou mangueiras na 

saída da condensadora dos aparelhos de duas unidades administrativas do campus e o resultado obtido 

foi comparado com os limites estabelecidos pela Portaria MS518/2005 do Ministério da Saúde, 

conforme observado no quadro 01. 
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Quadro 01. Análise da água do ar condicionado 

Parâmetros Unidades Valores Encontrados Portaria 518/05 

pH NE* 7,03 - 7,34 6,0 - 9,0 

Alcalinidade mg/L 0,96 NE* 

Dureza mg/L 9,3 500 

Cloretos mg/L 0 250 

Condutividade µs/cm 20,76 NE* 

*NE=Não Estabelecido. Fonte: (CARVALHO, 2012).

Pode-se observar que não houve importantes variações nos parâmetros físico-químicos da 

água advinda do aparelho de ar condicionado, tornando, assim, viável a sua reutilização para irrigação 

do jardim vertical.  

A ideia para o jardim vertical foi desenvolvida em nível de estudo preliminar, conforme 

observado na figura 3. O projeto partiu da definição de um módulo semelhante a uma moldura que 

possa ser fixada facilmente em uma parede interna de um apartamento. Essa moldura pode ser de 

madeira ou fibra e deve possuir uma malha interna de arames que facilitem a fixação dos vasos de 

plantas. A sugestão é que os vasos sejam de plástico para não sobrecarregar a estrutura do módulo. É 

importante também que a parede seja impermeabilizada ou que seja revestida com algum tipo de 

material que dificulte a passagem de umidade das plantas para a alvenaria, evitando infiltrações.  

Figura 3.  Estudo preliminar para o jardim vertical irrigado pela condensação do ar condicionado 

a) Vista Frontal do Jardim Vertical b) Vista Superior do Jardim Vertical, com irrigação
por gotejamento do ar condicionado
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Para viabilizar a irrigação das plantas, pensou-se em direcionar o dreno do ar condicionado 

até o jardim vertical, especificamente para um pequeno reservatório no qual será armazenada a água. 

A irrigação por gotejamento funcionará distribuindo a água lentamente e diretamente na raiz das 

plantas, através de canos e mangueiras finas, com emissores ou gotejadores incorporados em linha, 

que se estendem até as plantas. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou contribuir com uma solução sustentável para duas problemáticas 

atuais: a carência de jardins e a escassez de água em áreas intensamente urbanizadas. Diante desta 

pesquisa, foi possível obter resultados satisfatórios no que se refere ao desenvolvimento de um jardim 

vertical interno à edificação com irrigação através do gotejamento da água proveniente do ar 

condicionado. O sistema visa à economia de água, bem como contribui para o cultivo de jardins 

verticais no interior de unidades habitacionais verticalizadas. Espera-se, ainda, como continuidade da 

pesquisa, desenvolver o estudo preliminar, partindo-se para o anteprojeto do jardim vertical, no qual 

será possível pensar mais detalhadamente no funcionamento, sistema de irrigação e utilização de 

materiais, bem como posterior execução de um protótipo que permita visualizar melhor o sistema. 
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DIAGNÓSTICO DA EDIFICAÇÃO DO IFRN/SGA COM VISTAS À APLICAÇÃO 
DO MÉTODO RTQ-C DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

COSTA, E. H. P.1; MATOS, L. S.2 e MEDEIROS, D. C. A.3 

1,2,3 
IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO 
Diante da crise energética que se instala no país, 

com altos custos de energia e esgotamento dos 

recursos naturais do planeta, surge a busca pela 

sustentabilidade. Nesse contexto, existem 

algumas soluções que visam à Eficiência 

Energética nas edificações, como a estabelecida 

no Regulamento Técnico da Qualidade para o 

Nível de Eficiência Energética de Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C). 

Neste regulamento, há métodos para obter 

níveis mais elevados de Eficiência Energética 

nos edifícios, sendo o nível “A” mais eficiente, 

e o “E”, menos eficiente. A partir da análise 

realizada na pesquisa, podemos obter resultados 

parciais sobre a situação da eficiência energética 

do IFRN/Campus São Gonçalo do Amarante, 

com vistas a contribuir para se obter uma 

melhor eficiência energética da edificação.

ABSTRACT 
Faced with the energy crisis that is set in the 

country, with high energy costs and depletion of 

the planet's natural resources, the search for 

sustainability has arisen. In this context, there 

are some solutions that aim at Energy Efficiency 

in buildings, such as established in the 

Technical Regulation of Quality for the Energy 

Efficiency Level of Commercial Buildings, 

Services and Public Buildings (RTQ-C). 

In this regulation, there are methods to obtain 

higher levels of Energy Efficiency in the 

buildings, being level "A" more efficient, and 

"E", less efficient. From the analysis performed 

in the research, we can obtain partial results on 

the energy efficiency situation of the IFRN/ 

Campus São Gonçalo do Amarante, with the 

aim of contributing to a better energy efficiency 

of the building. 

1  INTRODUÇÃO

A partir da observação do alto consumo energético, vem-se buscando técnicas e meios para

uma melhor Eficiência Energética em edificações. Nesse contexto, é necessário estabelecer 

estratégias de projeto e cooperação de variados atores da construção civil como arquitetos, 

engenheiros civis, técnicos em edificações e empreendedores. Além disso, vale salientar que os 

usuários têm grande participação na promoção de edifícios eficientes energeticamente através de 

seus próprios hábitos, diminuindo significativamente o consumo de energia. 

Nesta pesquisa, tem-se como universo de estudo a edificação do IFRN - Campus São 

Gonçalo do Amarante, que figura entre os campi do estado do Rio Grande do Norte que mais 

PALAVRAS-CHAVE: Edificações, Eficiência Energética, RTQ-C. 

KEYWORDS:  Buildings, Energy Efficiency, RTQ-C. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1213



consomem energia. Diante dessa realidade, o presente estudo pretende realizar uma análise acerca 

dos parâmetros estabelecidos pelo Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência 

Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) através do diagnóstico da 

edificação quanto aos parâmetros adotados pelo referido método. Com isso, buscam-se referenciais 

técnicos para tornar a edificação mais eficiente em termos energéticos, e consequentemente mais 

econômica, buscando a redução de gastos com energia. O tema é de relevância para a comunidade 

acadêmica, uma vez que perpassa pela sustentabilidade, com foco na eficiência energética, tema 

pouco abordado na matriz curricular do curso de Edificações. Além disso, pretende contribuir para a 

melhoria do desempenho energético na edificação, promovendo a redução com gastos em energia 

elétrica.  

O objetivo da pesquisa é diagnosticar a edificação do IFRN Campus São Gonçalo do 

Amarante de acordo com os parâmetros do RTQ-C. Além disso, tem-se como objetivos específicos: 

 Analisar o referencial teórico sobre o Regulamento Técnico da Qualidade para Edifícios

Comerciais e Públicos (RTQ-C);

 Identificar no IFRN-SGA os elementos arquitetônicos a serem considerados pelo RTQ-C;

 Apontar os pontos negativos e positivos identificados na edificação para futura identificação

do Nível de Eficiência Energética.

2   METODOLOGIA

Para a classificação do edifício quanto ao seu nível de Eficiência Energética é necessário

levar em conta três sistemas: o desempenho térmico da envoltória do edifício; a eficiência e 

potência instalada do sistema de iluminação; e a eficiência do sistema de condicionamento do ar. 

Além desses, há pré-requisitos gerais e específicos, bem como bonificações.  

Também pode-se obter a classificação de apenas um sistema, deixando os demais em aberto. 

Para isso, pesos são atribuídos para cada sistema individual (envoltória= 30%; sistema de 

iluminação= 30%; sistema de condicionamento de ar= 40%) e, de acordo com a pontuação final, é 

obtida uma classificação que também varia de A (mais eficiente) a E (menos eficiente) apresentada 

na ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Entretanto, por esse método, obtém-se 

uma classificação apenas do sistema analisado.  

Analisando o manual do RTQ-C (INMETRO, 2010), é possível concluir que a classificação 

da envoltória se faz através da determinação de um conjunto de índices referentes às características 

físicas da edificação. São levados em consideração alguns elementos como cobertura, fachada e 
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aberturas. Além dos citados, há complementos tais como o volume, a área de piso da edificação e a 

orientação das fachadas. 

Para realizar esta classificação, deve-se aplicar um dos métodos do RTQ-C, podendo ser o 

método prescritivo ou de simulação. O método de simulação utiliza a modelagem computacional 

para a classificação de eficiência energética das edificações; o método prescritivo utiliza equações, 

recebendo dados a respeito da envoltória, iluminação e condicionamento de ar. A pontuação define 

o nível de eficiência energética. Dessa forma, a metodologia consistiu nas seguintes etapas:

3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Os elementos da edificação identificados no RTQ-C foram: Envoltória, Sistema de 

Condicionamento de Ar e Iluminação.  

No que se refere à envoltória, foram considerados os parâmetros para o clima quente e 

úmido que corresponde à zona bioclimática 8 do Brasil, segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), já 

que o campus estudado se localiza no município de São Gonçalo do Amarante/RN. Nesse quesito, 

foram consideradas as seguintes propriedades térmicas para os sistemas construtivos: a 

transmitância térmica de paredes e coberturas e a absortância de superfícies. Segundo o Labcon 

(2011), “a transmitância térmica caracteriza o fluxo de calor transferido por um sistema construtivo 

quando há diferenças de temperaturas do ar entre dois ambientes (interno-interno ou interno-

externo) ”. Assim, quanto maior a transmitância, mais calor é transmitido. Conforme Lamberts, 

Dutra e Pereira (2014), a absortância, está ligada à cor de superfícies, já que os materiais de 

construção são seletivos às ondas curtas (radiação solar). Assim, um material escuro absorverá a 

maior parte da radiação incidente, enquanto que um material claro absorverá bem pouco. No quadro 

01, têm-se os parâmetros das propriedades térmicas dos materiais segundo o RTQ-C, considerando 

o nível “A” para a envoltória.

QUADRO 01. PARÂMETROS PARA O NÍVEL “A” DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 

Fonte: RTQ-C. (2010, p. 25). 

Estudo do RTQ-C  

Identificação no 
IFRN/SGA dos 

quesitos presentes no 
RTQ-C  

Identificação dos 
pontos positivos e 

negativos da 
edificação em relação 
à eficiência energética 

 Sugestão de soluções 
para melhoria da 

eficiência energética 
no Campus 

RESULTADOS DOS PARÂMETROS IDENTIFICADOS NO IFRN - SGA 

Transmitância Térmica da 
Cobertura 

1,92 W/m
2
K. Cobertura com telha cerâmica do tipo colonial, 

inclinação de 25% e laje pré-moldada. 
✘ 

Transmitância Térmica das 
paredes externas 

2,59 W/m
2
K e Capacidade Térmica de 145 KJ/ m

2
K. Parede com 

tijolo cerâmico de 8 furos. 
✔ 

Cores e absortância de 
superfícies 

α = 0,30 que corresponde à cor amarela das paredes externas. ✔
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De acordo com o quadro 02, ao analisar as propriedades térmicas dos materiais da envoltória 

no Campus, percebe-se que os valores para transmitância térmica das paredes externas e a 

absortância das superfícies atendem ao recomendado pelo RTQ-C. No entanto, a cobertura em telha 

de barro do tipo colonial com inclinação de 25% sobre a laje pré-moldada, possui valor de 

transmitância acima do recomendado, permitindo uma transmissão de calor acima do desejado, o 

que irá ocasionar maior consumo de energia por parte do ar condicionado para se atingir uma 

temperatura considerada confortável no interior dos ambientes. 

QUADRO 02. RESULTADOS DOS PARÂMETROS IDENTIFICADOS PARA O NÍVEL “A” DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 

Fonte: Dados coletados pelo autor  no IFRN/SGA com aplicação ao método RTQ-C. 

No que se refere ao sistema de condicionamento de ar, o parâmetro identificado no RTQ-C 

consiste em identificar o nível de eficiência energética dos aparelhos através do selo do INMETRO. 

Para isso, foram levantados os condicionadores de ar da edificação e identificados os seus 

respectivos selos, conforme consta no gráfico 01. O resultado apontou que a maior parte dos 

aparelhos possui nível “C” de Eficiência Energética. No entanto, também se notou que muitos 

aparelhos não possuem identificação. 

GRÁFICO 01. LEVANTAMENTO DOS SELOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE 
CONDICIONAMENTO DE AR DO IFRN/SGA. 

Fonte: Pesquisa quantitativa acerca do sistema de condicionamento do IFRN/SGA. 

NÍVEL A – ENVOLTÓRIA 
Transmitância Térmica da 

Cobertura 
1,0 W/m

2
K para ambientes condicionados artificialmente 

2,0 W/m
2
K para ambientes não condicionados 

Transmitância Térmica das 
paredes externas 

2,5 W/m
2
K para parede com capacidade térmica máxima de 80 

KJ/m
2
K, 3,7 W/m

2
K para parede com capacidade superior a 80 KJ/m

2
K 

Absortância de superfícies Utilização de materiais de revestimento externo de paredes em 

absortância solar baixa, α < 0,5 do espectro solar 
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Quanto ao Sistema de Iluminação, considerou-se: 

 Divisão dos Circuitos: O Campus apresenta uma divisão de circuitos inadequada, visto que

há o acendimento simultâneo de várias lâmpadas sem necessidade.

 Iluminação natural: Os ambientes da edificação possuem iluminação natural, porém,

muitas vezes devido à grande incidência solar em alguns horários, foi adotado o uso de

persianas, que bloqueiam a iluminação natural das salas, incentivando o acendimento de

lâmpadas durante o dia.

 Desligamento automático do sistema de iluminação: Esse sistema está presente apenas

em algumas áreas do campus, não sendo suficiente para atender à demanda de todos os

blocos que compõem o campus.

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

A respeito do estudo apresentado, é possível afirmar que o Campus atende parcialmente aos 

requisitos estabelecidos pelo RTQ-C. Destaca-se que, no que se refere ao sistema de 

Condicionamento de Ar e de Iluminação, é necessário que sejam estabelecidas melhorias a fim de 

que este esteja próximo de uma edificação que apresente uma eficiência energética satisfatória. 

Desse modo, propõe-se que este estudo seja o ponto de partida para se pensar em maneiras de se 

economizar energia na Instituição, assim como de tornar possível se atingir o nível de Eficiência 

“A”, contribuindo assim, para a Eficiência Energética da edificação. 
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MARTINS, RELATOS HISTÓRICOS E LENDAS ATRAVÉS DOS 

QUADRINHOS 

AMORIM, Erivan Santos1; EUSTÁQUIO, Daniella Lago Alves Batista de2 

1,2 IFRN – Campus Zona Norte 
1Orientando; discente do Curso Superior em Marketing; 2 Orientadora; docente 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística; Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

O estudo abordou os relatos e as lendas do         
município Martins (RN). Percebeu-se que, com      
o passar dos anos, a memória local perdeu sua       
força entre os moradores, por falta de meios       
para manter a História da cultura local. Como       

objeto de análise, foram feitas entrevistas sobre       
as lendas locais. Com base nisso, foi efetuado o         
levantamento das lendas mais importantes, as      
quais contribuíram para a construção da História       
em Quadrinhos.  

PALAVRAS-CHAVE:  Martins, História, poesia, lendas, HIstória em Quadrinhos. 

ABSTRACT 

The study dealt with the accounts and legends 
of municipality Martins (RN). It was noticed 
that, over the years, the local memory lost its 
strength among the residents, for lack of means 
to maintain the History of the local culture. As 
an object of analysis, interviews were conducted 
on local legends.  

Based on this, it was made the survey of the 
most important legends, which contributed 
to the construction of Comic History.

KEYWORDS: Martins, History, poetry, legends, Comics. 

1  INTRODUÇÃO 

Partindo da necessidade em saber mais sobre a historicidade dos relatos do que compreende              

a formação de Martins (RN), e pela relação afetiva (por ser natural da cidade), foi oportuno                

idealizar este projeto através do apoio à pesquisa do Instituto Federal de do Rio do Grande do Norte                  
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(IFRN),  Campus Natal-Zona Norte. 

A proposta inicial permite que, a partir da construção da História em Quadrinhos,             

perpetuar os relatos e deixá-los como consulta sobre a formação ideológica cultural da cidade de               

Martins. 

Ao procurar a História da cidade, percebe-se que há poucos materiais visuais que possam              

ilustrar sobre as lendas; muitas ainda circulam nos relatos dos moradores, mas não há registros               

escritos. Isso gerou uma necessidade que poderia ser solucionada com a apresentação de um              

material visual que tratasse dos aspectos da época, ajudando a formular uma viagem no passado               

com o uso de imagens ilustradas. Por isso, justifica-se a reconstrução das lendas orais para a                

materialização da linguagem verbal e não-verbal. No caso, a pesquisa definiu o gênero discursivo e               

imagético de narrativas com o formato de Histórias em Quadrinhos. 

Foi atribuído também um nivelamento de dados entre os leitores do material, pois com              

base em análise das informações, há uma disparidade dos relatos passados por moradores.             

Detectou-se que, nos dados coletados, as informações passadas por pessoas com idade média de 20               

a 86 anos, sabiam contar e relatar artífices do passado por meio do estímulo provocado durante as                 

entrevistas. Durante o processo de coleta de dados, foram replicados relatos, um estimativa de 30%               

contam um relato que expressa variações de dados. Com isso, a pesquisa teve como objetivo nivelar                

essas informações para que se crie uma unidade linear na historicidade local. O projeto teve como                

produto final o gênero História em Quadrinhos (HQ), confeccionado em paralelo à pesquisa. 

O material resultante dessa pesquisa visa divulgar os aspectos culturais, agregar valor e             

empoderar a voz dos contribuintes dessas narrativas, pois são fatores importantes para a História              

Oral.  

Esse produto é também para um viés turístico, que pode ser utilizado como um material de                

lembrança da cidade. Sendo assim, a História em Quadrinhos produzida nessa pesquisa funcionará             

como incentivo às questões turísticas, culturais da região, como também servirá como campo de              

ensino na educação formal de História local para o público em geral, pois esse gênero textual unirá                 

a formação da História Oral convertida para a linguagem dos quadrinhos. Como um facilitador da               

linguagem, pois, são considerados de leitura atrativa que por sua importância carrega muitos             

aspectos da comunicação.  
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Portanto, é certo que os aspectos visuais numa leitura é um facilitador, pois o leitor se                

interessa por materiais com marcas visuais fortes, ou seja, torna-se maior o consumo de conteúdo               

visual e ilustrado.  

2  METODOLOGIA 

A pesquisa utilizou métodos da oralidade, com base nos conhecimentos adquiridos com            

PORTELLE, História oral como gênero. Sao Paulo, 2001. Como entrevistas semi-estruturadas,           

coleta de relatos. Somado a isso, foram feitas a análise qualitativa. Para o público mais jovem, foi                 

aplicado um questionário semi-estrutural. Para o público mais velho, a coleta foi feita através dos               

relatos históricos. utilizou-se os seguintes critérios: idade mínimo de 60 anos e ser residente da               

cidade desde a sua infância. O questionário, utilizado para este público, foi conduzido oralmente e               

gravado com autorização dos entrevistados, mediante o termo de consentimento disponibilizado           

pela instituição. 

Todo o quadrinho foi desenvolvido com peças e segmentos de cenários e personagens,             

retirados de pesquisas e estudos do contexto de época, o qual tudo foi analisado e transcrito para a                  

arte final. Assim, o leitor tem uma visão de como é, e como aconteceu, completando os movimentos                 

das cenas. 

O primeiro processo é a junção dos relatos para criação da narrativa, sendo escrita em texto                

corrido; o segundo passo foi o estudo dos personagens, desenvolvendo os modelos, criando             

características como personalidade, figurino, análise do ambiente onde vai se passar a história.             

Sendo este último fundamental, pois são traços que remontam a sensação de estar no passado. O                

terceiro passo foi elaborar o roteiro técnico, onde se descreve o planejamento dos planos de               

câmeras, descrição de cada quadro e ação dos personagens e suas devidas falas. Em seguida, foi                

feito os esboços rápidos de estudo de página. O passo seguinte foi começar a desenhar os quadros                 

em lápis sobre papel para quadrinhos com marcações de margens e sangria da página,              

seguidamente, foram finalizadas as páginas com canetas nanquim, para depois passar pelo processo             

de edição e ajustes utilizando o Adobe Photoshop e, em seguida, a diagramação da revista               

utilizando o Adobe InDesign. A pesquisa continua em andamento e a próxima etapa será a               

produção da revista impressa, em papel ofsete 100g no miolo e na capa 180g com aplicação de                 
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laminação fosca: 

(Figura I - Imagens do Processo criativo) 

Dessa forma, com a futura divulgação da História em Quadrinhos, possibilitará um legado             

sobre tais assuntos, para que gerações futuras compreendam o contexto cultural e local, a qual               

foram inseridas. Esse projeto estabeleceu uma conexão da cultura ao público jovem            

(principalmente), devido ao facilitador de leitura rápida, com efeitos visuais, que atrelam ao             

imaginário do leitor. Logo, as lendas reconstruídas (visual e verbalmente) proporcionam o intuito de              

mantê-las presentes, pois são importantes para a manutenção dos traços da cidade. 

3  RESULTADOS  ALCANÇADOS  E ESPERADOS 

A pesquisa atingiu satisfatoriamente as etapas pretendidas. Diante do acervo material,           

têm-se entrevistas, relatos, fotos e, o produto final principal, a História em Quadrinhos (já em               

arquivo diagramado). Como comprovação dos dados coletados, foi contabilizado e tabulados os            

contos e lendas que apareceram com mais frequência, contribuindo assim para a construção da              

narrativa, aprofundando-se e valorizando  a História local, conforme o gráfico abaixo: 

(Gráfico I - Frequência dos relatos contados pelos moradores) 
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Depois de todos esses processos de sinopse, estudo de cores, criação de personagens,             

cenários, desenvolvimento do roteiro técnico, layout e desenho final, pretende-se passar pelo            

processo de colorização, utilizando o programa da adobe Photoshop para obter uma maior riqueza              

nos detalhes. Para etapas futuras, pretende-se expandir a publicação impressa para divulgação nas             

instituições de ensino: 

(Figuras II e III - Protótipo da revista  impressa) 

4     CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

Para uma perspectiva futura, têm-se como objetivo de promulgar o quadrinho nos canais 

digitais, e também buscar meios de incentivo e recursos para publicações em massa, elevar a 

quantidade de participação em eventos da área de comunicação ou História oral, para que o projeto 

ganhe mais respaldo no meio científico. 
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RESUMO 

O recurso podcast é uma forma de publicação de         
programas de áudio na internet que está em        
ascensão. A pesquisa ocorreu neste semestre,      
com os alunos do IFRN, Campus Natal - Zona         
Norte; e, foi investigado as potencialidades da       
utilização do podcast no apoio ao processo de        

conhecimento e atualização acerca da produção      
científica dentro da área de Marketing. É certo        
que a tecnologia podcast modificará a forma       
como se atualiza sobre a produção científica na        
era da Sociedade de Informação. 

PALAVRAS-CHAVE:  podcast; Marketing; produção científica; educação. 

ABSTRACT 

The podcast feature is a way of publishing audio         
programs on the internet that is on the rise. The          
research took place this semester, with the       
students of the IFRN, Campus Natal - Zona        
Norte; and, the potentialities of using the       
podcast to support the process of knowledge and        

update about the scientific production within the       
Marketing area were investigated. It is certain       
that podcast technology will modify the way in        
which scientific production is updated in the       
Information Society era. 

KEYWORDS:  Podcast; Marketing; scientific production; education 
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1 INTRODUÇÃO 

Indubitavelmente, artigos científicos são uma forma de conhecimento e atualização          

profissional sobre uma área que se deseja estudar, pois, costumam ser curtos e mais atualizados do                

que os livros, porém pesquisas recentes, como a de Arruda (2012), mostram que os graduandos não                

adotam a leitura de artigos técnico-científicos como um hábito frequente. Seja por falta de tempo               

para acompanhar as novidades que aparecem na produção científica, por dificuldade em filtrar             

conteúdos que sejam interessantes, por acharem cansativos e não conseguem compreender o            

conteúdo por não estarem acostumados a esse tipo de leitura. 

Diante desse cenário, solução alternativa que possam trazer esse estudante universitário a            

conhecer mais sobre a produção científica na sua área de conhecimento torna-se de fundamental              

importância. Buscando encontrar dentre os novos recursos tecnológicos uma solução para esse            

problema, foi pensado no recurso podcast, que são arquivos de áudio publicados na internet e               

distribuídos através de um feed RSS (Abreviação de Really Simple Syndication, que significa             

“distribuição realmente simples”), onde por meio de uma assinatura, as atualizações dos conteúdos             

são recebidas automaticamente pelo assinante (FREIRE, 2015). 

O recurso podcast está se tornando numa tecnologia desejável em toda a sociedade e              

pesquisas feitas (apud BARROS, MENTA, 2011; FREIRE, 2015; MOURA, CARVALHO, 2017)           

mostram resultados satisfatórios quando essa tecnologia é aplicada na educação. Com esse estudo,             

podemos conhecer as potencialidades da utilização do Podcast como um apoio no processo de              

atualização a cerca da produção científica na área de Marketing. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa ocorreu em um semestre e foi aplicado um questionário composto de duas partes;               

na primeira parte, foi identificado o perfil dos alunos respondentes, qual o grau de conhecimento em                

relação às leituras de artigos científicos, se conheciam o recurso podcast, se possuíam acesso à               

internet, e foi averiguado se os participantes da pesquisa utilizavam arquivos de áudios provenientes              

da internet. 
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A partir dos dados obtidos, foi desenvolvido um episódio-piloto, o qual foi desenvolvido             

uma gravação de áudio, com informações relevantes sobre determinado artigo científico da área de              

Marketing. Sendo esse artigo previamente selecionado pela equipe e organizado no formato de             

áudio do programa podcast. E, posteriormente, aplicado a segunda parte do questionário para saber              

qual foi a percepção desses alunos ao ouvir o episódio, a fim de receber sugestões de melhorias e                  

críticas de uma forma geral, servindo de base para a produção dos episódios para a primeira                

temporada do podcast, o qual foi intitulado como "Tom Científico". 

O projeto utilizou o espaço da Comunicação Social, do IFRN, Campus Zona Norte, para que               

as gravações dos podcasts possuíssem boa qualidade de áudio: 

(Figura I - gravação do 1º Episódio) 

3 RESULTADOS  ALCANÇADOS/ESPERADOS  E DISCUSSÕES 

Após a análise dos dados do primeiro questionários podemos chegar aos seguintes            

resultados, mais da metade dos estudantes universitários entrevistados conhecem o recurso podcast,            

e costumam ouvir em plataformas diferenciadas, sendo as mais citadas o Youtube, o Spotify e em                

sites, todos possuíam acesso a internet pelo celular pelo menos uma vez ao dia e em sua totalidade                  
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já baixaram arquivos de áudio para o celular, sendo assim um solo fértil para o Tom Científico. Eles 

consideram, em sua maioria  que um episódio de podcast deve ter entre 20 e no máximo 30 minutos 

de duração. 60% dos estudantes demonstraram não possuir o hábito de ler artigos científicos e os 

que assim o fazem, possuem uma frequência de leitura considerável apenas se levar como 

referência o período de um mês. Como sugestão para serem abordados nos episódios de podcast, os 
mais citados foram o Marketing Digital (53,3%) e o Marketing de Relacionamento (20%). 

Seguido desses dados, foi produzido o primeiro episódio, que ficou com um tempo total de 5 

minutos, levando em consideração que ele seria necessário para realizar o questionário de feedback 

na segunda etapa desta pesquisa, o artigo escolhido para esse primeiro episódio foi “Estratégia de 

Marketing digital na era da buscar”, levando em consideração o tema mais indicado pelos 

estudantes entrevistados. Os  artigo que serviram de base para o Tom Científico foram retirados das 

publicações da REMark, Revista Brasileira de Marketing, foi escolhida pela sua relevância na área e 
por possuir qualis B1.  

De acordo com o feedback, os estudantes pareceram gostar muito do recurso podcast, tendo 

a média final do primeiro episódio ficado com uma nota de 8,4. em relação ao tempo do episódio 

não houveram nenhuma reclamação, todos os entrevistados sinalizaram que recomendariam o Tom 

Científico para seus amigos, desejaram ouvir outros episódios e buscar o artigo científico na íntegra, 
após o interesse despertado pelo episódio. 

Sendo assim, podemos concluir que o recurso Podcast pode ser uma ferramenta facilitadora 

no no ensino-aprendizagem na área de Marketing facilitando a aproximação da produção científica 

do estudante universitário, os resultados da nossa pesquisa demonstram que o mesmo pode ser 

utilizado para manter o estudante atualizado acerca de assuntos relevantes para a área de Marketing, 

despertar o interesse nos estudantes na busca pela obra completa em texto e disseminar a ideia para 
outras pessoas. Sendo assim um ótimo recurso para ser utilizado na área. 

4  CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Trata-se de uma pesquisa inovadora que analisou o recurso podcast como uma possível fonte 

de atualização do conhecimento científico, dentro da área de Marketing, trazendo ganhos tanto para 

a área em questão quanto para a área de Educação. Além disso, o processo de desenvolvimento da 

pesquisa estimulou os alunos-pesquisadores a desenvolverem a prática dos conhecimentos 
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aprendidos em sala de aula ao utilizarem técnicas de Marketing para entender as necessidades dos 

alunos, proporcionando um serviço que se adeque às necessidades do público-alvo. Dessa forma, o 

estudo proporciona a divulgação e o incentivo para o consumo de conteúdos científicos na área de 

Marketing. Para estudos futuros, pretende-se avaliar se os podcasts podem se tornar uma ferramenta 

de inclusão, auxiliando os deficientes visuais com uma nova ferramenta para conhecimento e 
atualização científica na área de Marketing. 
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O PODER DA LINGUAGEM PERSUASIVA PARA O MARKETING: UMA 
ANÁLISE DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 

MARTINS, G. H.1; SILVA, E. C. B.2; SILVEIRA, C. M. B.³ e LACERDA, A. M. de A.4 
1,2, 3 e 4 IFRN – Campus Canguaretama. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais aplicadas 

RESUMO 

O marketing lida diretamente com a venda de 

produtos. Dessa forma, o uso da linguagem 

persuasiva é essencial para o processo de 

convencimento do consumidor. O objetivo deste 

trabalho foi analisar, em anúncios publicitários, 

o modo como essa linguagem é construída. Para

efetuar essa análise, três anúncios da Coca-Cola 

foram selecionados. Concluiu-se que a empresa 

utiliza vários recursos linguísticos e visuais para 

criar uma linguagem extremamente persuasiva, 

influenciando o consumidor a comprar. 

ABSTRACT 

The marketing works directly with the sale of 

products. In this way, the use of persuasive 

language is essential to the process by consumer 

convince. The objective of this work was to 

analyze how this language is constructed, from 

the advertisements. For carrying out this 

analysis, three advertisements, created by the 

Coke, were selected. It was concluded that the 

company uses a lot of visuals and linguistic 

resources to create the extremely persuasive 

language, influencing the consumer to buy.  

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 7), o marketing é um “processo social e gerencial 

por meio do qual os indivíduos e os grupos obtêm aquilo de que precisam e também o que desejam, 

em razão da criação e da troca de produtos/serviços de valor com outras pessoas”.  

Para atingir o seu objetivo de promoção, o marketing faz uso, de acordo com Citelli (2002), 

de uma linguagem extremamente apelativa/persuasiva, que busca levar o leitor a aceitar uma 

determinada ideia. Para o autor, os discursos persuasivos vendem o conceito de que a ideia que eles 

propõem não é apenas uma verdade, mas uma verdade absoluta e única. Por isso a retórica é tão 

importante nos textos publicitários.  

PALAVRAS-CHAVE: Marketing, Língua Portuguesa, Anúncio Publicitário, Linguagem Persuasiva. 

KEYWORDS: Marketing, Portuguese Language, Advertisement, Persuasive Language. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1228



Assim sendo, percebe-se que a linguagem (seja ela verbal ou não verbal) mantém estreita 

relação com o marketing, cujo objetivo maior é, segundo Peter Drucker (1998) apud Kotler e Keller 

(2012, p.2), “conhecer e entender o cliente tão bem que o produto possa se adequar a ele e vender-se 

sozinho”.  

Na busca por promover/vender um produto, um serviço ou uma ideia, o marketing utiliza o 

anúncio publicitário - um gênero textual, cuja finalidade é justamente mostrar a qualidade de um 

determinado produto/serviço para convencer o espectador (receptor) a adquiri-lo, veiculado em meios 

de comunicação de massa como outdoors, panfletos, mídias e outros (COSTA, 2012).  

Ao considerar o exposto e a ausência de estudos que enfoquem essa relação, constatada após 

consulta no Portal de Periódicos da Capes e em livros sobre o tema, percebe-se a necessidade de uma 

análise mais cuidadosa dos elementos linguísticos, bem como da imagem (linguagem não verbal) – 

aspectos fundamentais para a construção de um texto que vise apelar/persuadir o consumidor. Dessa 

forma, o objetivo desta pesquisa é analisar a importância da linguagem persuasiva, presente em 

anúncios publicitários, para o marketing. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, pois visa aprofundar o conhecimento voltado para o 

marketing e para a sua linguagem persuasiva, a partir da análise de anúncios publicitários. A pesquisa 

qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa o estudo das coisas em 

seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos a partir dos significados que as pessoas a eles 

conferem (DENZIN; LINCOLN, 2006). O estudo é de natureza básica e viés exploratório, já que se 

empenha em gerar novos conhecimentos para a área de Marketing e de Língua Portuguesa.  

A pesquisa está sendo desenvolvida em três etapas. Primeiramente, foram realizadas a 

listagem de ideias, a pesquisa bibliográfica e a exploratória (websites), as reuniões de orientação e a 

seleção dos materiais (textos teóricos, anúncios publicitários, etc.). Esta seleção deu-se por meio de 

pesquisas de anúncios de empresas conhecidas, cujo objetivo é vender/promover seus produtos, e que 

buscam relacionar as suas ideias a um determinado contexto ou acontecimento. Após essas pesquisas, 

foram selecionados três anúncios da empresa Coca-Cola, (devido a empresa possuir uma grande 

visualização no mercado e ter uma excelente estratégia de marketing), veiculados nos meios 

midiáticos (televisão, internet, etc).  

A segunda etapa foi destinada à leitura de livros e de artigos sobre marketing, linguagem 

persuasiva e anúncio publicitário com o intuito de elaborar o referencial teórico. Além disso, analisou-

se superficialmente o material selecionado. A terceira e última etapa, ainda em andamento, busca 

analisar, mais cuidadosamente, o modo como a linguagem persuasiva, presente nos anúncios 

publicitários selecionados, é construída. Procura-se verificar quais os recursos linguísticos e visuais 

são utilizados pela empresa, a fim de convencer o consumidor a comprar/adquirir o produto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os três anúncios publicitários selecionados foram produzidos pela empresa Coca-Cola, cujos 

títulos são: “Abra a felicidade”, “Qual é a sensação de ganhar o ouro?” e “Existem razões para 

acreditar”. Todos estão disponíveis no YouTube, conforme referências descritas no final do artigo. 

Anúncio “Abra a Felicidade” 

XIII CONGIC | III SECITEX 1229



O anúncio “Abra a felicidade”, da Coca-Cola, faz uso de diversas ferramentas visuais como 

recurso adjutor do processo de convencimento do consumidor para adquirir o produto que está sendo 

vendido. A princípio, o comercial utiliza um jogo de contrastes, entre o escuro e claro, 

respectivamente, a fim de representar a passagem entre dois momentos: um de desânimo, sem 

perspectiva e outro onde paira a ideia de felicidade e esperança. 

 Assim inicia-se a cena: dois jovens sentados no chão (há um plano de fundo escuro), 

aparentemente apáticos até o momento em que a moça oferece ao rapaz uma Coca-Cola gelada. Ele, 

sem desdém, retira a tampa do recipiente e, imediatamente, o contraste da cena muda. O garoto, então, 

passa a mão sobre o centro da garrafa, a fim de tirar o gelo que está cobrindo-a. Ao fazer isso, torna-

se nítido o símbolo da empresa (neste momento é dado um foco notável, na garrafa, ao nome “Coca-

Cola”, destacando-o). Após ingerir o refrigerante, ele sobe em uma escada a fim de pintar o céu. Ao 

realizar tal feito, surge, então, uma luz que, ao refletir seus raios no mar, concede vida aos seres 

aquáticos. Esta luz é uma representação simbólica de ideais como juventude, diversão, felicidade e, 

para além disso, do verão.  

O cenário começa a “ganhar vida”, de modo que a percepção de apatia desaparece e a luz toma 

conta da cena. O garoto, então, estando ainda na escada, próximo ao céu, toma uma Coca-Cola, que 

adquire um destaque maior pelo reflexo da luz solar (elemento simbólico do verão). Dessa forma, a 

empresa associa a chegada do verão ao refrigerante, representando-o como algo maravilhoso, 

estupendo. O anúncio finaliza com a seguinte frase: “abra um verão mais refrescante”, fazendo 

analogia ao fato de abrir a Coca e se refrescar, neste verão, a partir da ingestão do produto.  

Para além dos recursos visuais, temos os auditivos que, neste anúncio, ocorre por meio de uma 

música com linguagem mais informal, destinada, sobretudo, ao público jovem. A canção inicia-se 

com frases que buscam interagir com o ouvinte, a fim de chamar sua atenção (“Alô, aumenta o som! 

Tem alguém aí me ouvindo?”). O eu lírico percebe o sentimento de apatia (“Aham”) na pessoa com 

quem está se comunicando e insiste em convidá-la a sair dessa situação (“Vem curtir comigo, o dia 

já vem. Abra a felicidade você também. Vamos sentir algo novo”), a fim de que possa ser contagiada 

pela felicidade e perpassá-la (“Isso faz tão bem. Abra um sorriso no rosto de alguém, para eu sentir 

como é bom”). Em continuação, o eu lírico convida, mais uma vez, o outro a “abrir” a felicidade que 

há dentro dele (“Abra a felicidade que tem aí!”). Este trecho além de ser o mote da canção, servindo 

para sintetizar o ideal de “abrir a felicidade”, remete ao slogan da Coca-Cola. 

Anúncio “Qual é a sensação de ganhar ouro? ” 

O anúncio “Qual é a sensação de ganhar ouro?”, diferentemente do analisado anteriormente 

(que anunciava a abertura de uma estação, mais especificamente, do verão), utiliza-se de um evento 

de repercussão mundial (As Olimpíadas) para divulgar e vender o seu produto. Nesse sentido, o 

comercial busca sempre estabelecer uma relação tautológica e de contiguidade entre a sensação, 

proporcionada aos atletas, de “ganhar ouro” e o ato de beber uma Coca-Cola - que proporcionaria 

uma semelhante sensação. Para realizar tal feito, ele lança mão de elementos imagéticos (linguagem 

não verbal) e textos (linguagem verbal), relacionando-os, a fim de convencer o espectador de que 

essa relação é possível e verdadeira. 

Assim sendo, o comercial inicia-se com uma indagação, “Qual é a sensação de ganhar ouro?”, 

em que cada palavra aparece na tela pausadamente e com letras em caixa alta, procurando dar ênfase 

à pergunta com o intuito de prender a atenção do espectador, de tirá-lo da sua zona de conforto e de 

instigá-lo a refletir sobre como seria essa “sensação”. 
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A partir da pergunta feita inicialmente, o anúncio traz respostas de atletas (que já ganharam, 

em algum momento, a tão almejada medalha de ouro), que descrevem como seria essa sensação. 

Dessa forma, a empresa faz uso do chamado “apelo à autoridade”, já que são falas de esportistas 

campeões, buscando dar consistência a sua persuasão.  

A propaganda também se mune de recursos visuais que “dialogam” perfeitamente com o texto 

exibido, como podemos perceber no exemplo a seguir:  

Na primeira imagem (Figura 1), vemos o esgrimista sul-coreano Won Woo-young, ganhador 

de ouro nas Olimpíadas de Verão, de 2012, incrivelmente eufórico devido à vitória. Junto à imagem, 

há a resposta, dada por ele, que descreve a sensação de ser campeão (“É uma explosão de felicidade”). 

Posteriormente, aparece no vídeo outra imagem (Figura 2): a de uma garrafa da Coca-Cola que 

acabou de ser aberta. Percebe-se que o líquido se espalha pelo ar, dando a entender que é a 

representação da mesma “explosão” sugerida na fala do campeão. Portanto, ao aproximar essas 

imagens, o anúncio busca convencer o espectador de que, ao tomar uma Coca-Cola, é possível, 

mesmo sem ser atleta, sentir uma sensação semelhante de felicidade.   

Após as falas de todos os atletas, o comercial traz a frase: “O ouro é um sabor que todos podem 

sentir”. Surge, neste momento, ao fundo, a imagem de uma mulher oferecendo uma Coca-Cola à 

pessoa que se encontra do outro lado da tela, ou seja, ao telespectador, dando a entender que, ao tomar 

o refrigerante, ele sentirá o mesmo sabor da vitória (da felicidade de ser campeão), proporcionado

aos atletas que ganharam o ouro. Ao utilizar tais recursos, o anúncio busca oferecer a qualquer

indivíduo a possibilidade de vivenciar uma experiência semelhante àquela vivida pelos esportistas

campeões, procurando mostrar, através de imagens e textos, que há uma relação de proximidade entre

tomar uma Coca-Cola e ganhar ouro.

O comercial também faz uso de recursos auditivos. Entretanto, diferentemente do primeiro 

anúncio que utilizava uma música específica para a ocasião, este utiliza a própria canção, tema da 

Coca-Cola, que é amplamente difundida em suas propagandas. Embora ela esteja escrita na língua 

inglesa, ao traduzi-la para a Língua Portuguesa, nota-se que há uma relação estreita entre o que é 

transmitido no anúncio e a letra da canção. Para ilustrar, segue-se um trecho: “Ninguém pode me 

parar quando eu provo a sensação, nada pode me derrubar”. Nesta lógica, essa sensação, dita no texto 

da música, representa o ato de tomar uma Coca-Cola, proporcionando um sentimento de 

“invencibilidade”, descrito pelo eu lírico da canção. 

Anúncio “Existem razões para acreditar. ” 

Ao analisar o anúncio, “Existem razões para acreditar”, o primeiro aspecto que chama a 

atenção é o modo que a Coca-Cola encontra para, mais uma vez, emocionar e atrair o consumidor. A 

Figura 1. “É uma explosão de felicidade” 

Fonte: print screen do comercial “Qual é a 

sensação de ganhar ouro?” 

Figura 2. Retirando a tampa da Coca-Cola 

Fonte: print screen do comercial “Qual é a 

sensação de ganhar ouro?” 
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empresa traz, desde o início do comercial, dados, baseados em um estudo, sobre o mundo atual, que 

dão maior credibilidade ao conteúdo veiculado. O anúncio enaltece, de todas as maneiras, o otimismo 

e a perseverança, exteriorizando que, apesar de todas as adversidades como a violência, os problemas 

relacionados à política e a falta de cuidado com o meio ambiente, a maioria das pessoas ainda buscam 

fazer o bem e procurar soluções para os problemas.  

No decorrer do anúncio, esses dados são trazidos em uma espécie de contraposição. Para cada 

ato ruim da humanidade, algo de bom também acontece e em uma maior escala, mostrando-nos que 

é possível mudar o mundo. A música, Whatever, da banda inglesa Oasis, mas que no comercial é 

cantada por crianças, reforça o tema proposto, pois traz versos que cantam sobre a liberdade e o poder 

de escolha que cada pessoa tem.  

Além da música, recurso bastante utilizado nos anúncios da Coca-Cola e que sempre “dialoga” 

com a temática proposta, há outros aspectos que se repetem e reforçam a estratégia comercial da 

empresa, que busca trabalhar a partir da ideia de coletividade e de união, como o fato de trazer sempre 

pessoas de diferentes lugares e de diferentes raças para compartilhar experiências, sensações e 

sentimentos bons. 

Inquestionavelmente, esse comercial é um dos mais emocionantes para o público, pois 

apresenta formas de acreditar em um mundo melhor, mas, claro, sempre associando as coisas boas ao 

prazer de tomar uma Coca-Cola. Não é à toa que a contraposição final colocada no anúncio é a de 

que “Para cada arma que se vende no mundo... 20 mil pessoas compartilham uma Coca-Cola”. Em 

seguida, aparecem as frases “Existem razões para acreditar. Os bons são maioria”, reforçando a ideia 

de que o refrigerante além de ser bom e de ter esse poder de transformar, ainda promove a união entre 

as pessoas.  

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora ainda sejam resultados parciais, percebe-se, após a análise dos anúncios, que o 

marketing se apropria de recursos visuais, auditivos e linguísticos para ampliar o seu poder de 

persuasão, a fim de que o consumidor possa comprar o produto que está sendo vendido.  

Ao mesmo tempo, a análise também revela que essa jogada do marketing é sutil e, por vezes, 

quase imperceptível, quando o anúncio é observado apressadamente. Além disso, verificou-se que a 

empresa Coca-Cola prioriza a coletividade e a diversidade em seus anúncios, buscando aguçar os 

nossos melhores sentimentos, além de procurar atingir todos os nichos e, assim, estar presente em 

todos os lares.  

Portanto, conclui-se, até o presente momento, que o modo como a empresa Coca-Cola constrói 

seus anúncios publicitários, utilizando diferentes recursos para promover o produto, amplia seu poder 

de persuasão, influenciando diretamente na decisão do consumidor.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO CONTEXTO DO COMÉRCIO 

EXTERIOR 

TEIXEIRA, G. J. T.1; OLIVEIRA, E. P.1 e SILVA, R. A. R.2 

1 IFRN – Campus Natal Central; 2 UNICENTRO – Campus Irati 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

RESUMO 

A castanha de caju destaca-se como uma das 

principais commodities exportadas pelo estado do 

Rio Grande do Norte, gerando emprego e 

colaborando diretamente para a economia do 

estado. Assim, diante da sua relevância 

econômica, objetivou-se nesta pesquisa analisar a 

produção da castanha de caju, como também a sua 

participação no comércio exterior através de um 

estudo bibliográfico e exploratório. De acordo 

com os dados avaliados observou-se que o RN foi 

o segundo maior produtor de castanha no ano

2016.

ABSTRACT 

The cashew nut stands out as one of the main 

commodities exported by the State of Rio Grande 

do Norte, generating employment and 

contributing directly to the economy of the state. 

So, in the face of the your economic importance, 

aimed to analyze the production of cashew nuts at 

this research to analyze the production of cashew 

nut, as well as its participation in foreign trade. 

According to the data assessed it was observed 

that the RN was the second largest producer of 

cashew in the year 2016. 

1  INTRODUÇÃO

A comercialização das amêndoas da castanha de caju não é recente. De acordo com Pessoa e 

Leite (1998), a Índia e o Brasil, no período de 1993 a 1995 foram responsáveis por 94,5% das 

exportações mundiais dessa amêndoa, sendo consumida principalmente pelos países europeus, 

como também Estados Unidos, que é considerado o maior cliente mundial. Adicionalmente, 

destacam-se como os principais produtores e exportadores mundiais da castanha de caju, o Vietnã, a 

Índia e o Brasil (SOARES et al., 2016). 

No Brasil, a região que mais se destaca no mercado da castanha de caju é o Nordeste, que 

agrega 195 mil produtores, ocupando uma área de 680 mil hectares, tornando essa amêndoa da 

castanha de caju (ACC) bastante significativa para a pauta de exportação do Brasil (FIGUEIRÊDO 

PALAVRAS-CHAVE: Economia, exportação, commodities. 

KEYWORDS: Economy, exportation, commodities. 
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JUNIOR, 2006). Além disso, 90% da produção da amêndoa é destinada ao mercado externo 

(FIGUEIREDO et al., 2017). 

Em relação ao estado do Rio Grande do Norte, a comercialização da castanha de caju tem se 

mostrado bastante significativa para a Balança Comercial do estado. Segundo os dados consultados 

no site da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – FIERN, esse produto 

aparece em destaque, sendo considerado um dos principais comercializados ao mercado externo. 

No que se refere às principais microrregiões responsáveis pela produção da castanha no RN, 

destacam-se: Macaíba, Litoral Nordeste, Vale do Açu e Mossoró, que em 1990 foram responsáveis 

por 71% da produção. Com relação à produção entre os municípios do estado, registram-se como os 

principais: Areia Branca, Baraúna, Serra do Mel, Mossoró e Macaíba (PIMENTEL, 1993).  

Diante da grande relevância deste produto para o comércio internacional e sabendo que o 

estado do Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores da castanha de caju, objetivou-se 

analisar nesta pesquisa a produção e as exportações da castanha de caju pelo estado, nos últimos 

cinco anos. 

2 METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de um estudo exploratório e bibliográfico. As informações presentes 

nesta pesquisa foram extraídas de sites de instituições públicas (CONAB, FIERN, MDIC, 

EMBRAPA) relacionadas ao tema abordado (castanha de caju, produção e exportação), como 

também consultas em periódicos referentes ao tema. Com isso, foram obtidas informações 

consistentes sobre a produção e os dados estatísticos referentes às exportações da castanha de caju.     

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 A produção de castanha no RN 
O município Serra do Mel é o principal produtor de castanha do estado do RN. O município 

é bastante profícuo quanto às condições climáticas e as características do solo, tornando-se assim, 

um ambiente adequado para o cultivo do cajueiro (OLIVEIRA et al., 2015). Além desses fatores, 

chama atenção o fato do RN ter posição geográfica estratégica para os mercados europeu e 

americano, facilitando o escoamento da produção.  

De acordo com as estatísticas da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, a safra 

do ano de 2015 apresentou resultado superior à safra de 2016 (Tabela 1), ocorrendo retração de -

7,5% neste período. No que se refere a sua participação na produção total, no ano de 2015 foi 

verificado (21,8%) e em 2016 (25,9%). 
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Tabela 1: Produção dos principais produtores de castanha de caju do Nordeste, nos anos de 2015 e 

2016. 

Estados/UF Produção -

Safra 2015 

Produção – 

Safra 2016 

Var. % Participação 

na Produção 

Região – UF/ 

Brasil    Safra 

2015 

Participação 

na Produção 

Região – UF/ 

Brasil Safra 

2016 

52.118 30.763 -41,0 50,9 38,6 

22.337 20.651 -7,5 21,8 25,9 

Ceará  

Rio Grande do Norte 

Piauí  12.751 11.189 -12,3 12,4 14,0 
Fonte: Adaptado de CONAB (2016). 
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3.2 Processamento da castanha de caju 
O processamento da castanha de caju pode ser mecanizado (com utilização de máquinas) ou 

semimecanizado (além de máquinas, a presença de trabalhadores para realizar o processo). No 

Brasil 65% das amêndoas inteiras são processadas de forma mecanizada, enquanto que na 

Índia 85% das amêndoas são processadas manualmente, porém as pequenas fábricas brasileiras 

utilizam a forma manual (PAIVA et al., 2006). 

3.3 Exportação potiguar de castanhas 
Sabendo-se que o estado do RN se destaca como um dos principais produtores e 

exportadores da castanha de caju, diversos blocos econômicos têm mantido relações comerciais 

com o propósito de exportar o produto, sendo os principais blocos, a União Europeia, NAFTA e o 

MERCOSUL, dentre outros parceiros. Os principais países importadores dessa amêndoa 

são Holanda, Reino Unido, França, Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Antilhas 

Holandesas, Peru e Chile (FIERN, 2016).  

Na Tabela 2 destacam-se os dados estatísticos da Balança Comercial do RN referentes às 

exportações de castanhas de caju secas. Como observado existe uma oscilação em relação a 

quantidade de produto exportado, onde a ocorrência da seca nos últimos anos pode ter interferido 

nas safras, consequentemente, nas exportações.  

Tabela 2: Dados das exportações de castanha de caju sem cascas realizadas pelo estado do 

Rio Grande do Norte. 

Ano de Exportação US$ FOB Peso Líquido (kg) 

2016 129.588.265 15.587.590 

2015 102.719.560 12.956.794 

2014 110.296.326 17.022.704 

2013 134.168.611 20.963.593 

2012 185.691.071 25.334.455 

Fonte: Aliceweb (2017). 

Conforme os dados disponibilizados pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior – MDIC (Tabela 3), o modal aéreo foi utilizado até o ano de 2013, destacando-se 

em relação aos demais pela facilidade na entrega do produto no destino final. O modal marítimo 

ainda é o mais utilizado para o transporte desse produto para o mercado externo, em seguida, o 

rodoviário. Além desses modais, uma quantidade muito pequena utiliza os meios de transportes 

próprios. 
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Tabela 3: Modais utilizados para exportação de castanhas de caju frescas, ou secas, sem cascas. 

Ano de 

Exportação 
Modais 

Aéreo Marítimo Rodoviário Meios Próprios 

2016 0 3.232.202 0 0 

2015 0 2.248.382 0 0 

2014 0 3.354.533 12.701 0 

2013 998 3.643.474 14.742 19 

2012 1.724 4.925.184 6.350 34 

Fonte: Aliceweb (2017). 

Santos et al. (2017) afirmaram que o modal marítimo é o meio de transporte mais utilizado 

no movimento de mercadorias para o comércio exterior. Por outro lado, considerado o modal mais 

rápido para transportar mercadorias, o modal aéreo também requer um custo bastante elevado, onde 

também tem um baixo nível de estoque (SCHALCH, 2016). Assim, muitas empresas optam por 

exportar seus produtos pelo modal marítimo devido ao baixo custo, e alto nível de estoque. Porém, 

para esse produto, o modal aéreo seria bastante vantajoso por causa da facilitação da entrega. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise dos dados consultados nesta pesquisa, pode-se considerar que a castanha 

de caju é um produto bastante significativo para a balança comercial do RN, devido ser bem aceito 

em diversos países. Porém, por tratar-se de um produto que tem uma relação fortemente com os 

fatores climáticos e por ainda ter um baixo grau de tecnologia envolvida na produção, faz com que 

o produto seja muito dependente das variações mercadológicas, pois os termos de trocas são baixos.

Além disso, outros fatores como a oscilação da sua produção ano a ano. Outro ponto importante diz

respeito ao escoamento logístico da castanha de caju até o seu mercado de destino, visto que as

exportações não ocorrem pelo modal aéreo desde o ano de 2013, o que acarreta aumentos de custos

e demora na entrega do produto no mercado de destino. Assim, o modal marítimo acabou suprindo

essa deficiência e hoje lidera a exportação dessa commodity. Portanto, recomenda-se estudos

contínuos sobre o assunto, visando aperfeiçoar a produção e a exportação da castanha de caju do

Rio Grande do Norte.
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DIAGNÓSTICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE: ESTUDO DE CASO NA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO DA CIDADE DA ESPERANÇA 

 

RESUMO 

Este artigo trata da temática do manejo dos 

resíduos de serviço de saúde (RSS) sólidos, 

tanto no que se refere aos infectantes quanto 

aos não infectantes. Teve como objetivo 

central conhecer o manejo que é aplicado aos 

RSS na Unidade de pronto atendimento 

(UPA) - Cidade da Esperança, localizada na 

zona oeste da cidade, município, de Natal- 

RN, no ano de 2017. A metodologia 

 

caracterizou-se como pesquisa, partindo de 

bibliografia, foi feita também observação no 

local. Como resultado, percebe-se a presença 

de uma boa gerência, porém foi possível 

perceber também oportunidades de melhoria. 

DIAGNOSIS OF SOLID HEALTH SERVICE WASTE MANAGEMENT: 

CASE STUDY AT THE EMERGENCY CARE UNIT OF CIDADE DA 

ESPERANÇA 

ABSTRACT 

This article deals with the issue of the 

management of solid health service waste 

(HSW), both infectious and non-infectious. The 

main goal was to know the management applied 

to HSW in the Emergency Care Unit (UPA) - 

Cidade da Esperança, located in the western part 

of the city, municipality of Natal-RN, in the 

year 2017. The methodology was characterized 

as research, starting from bibliography, and 

there was also on-site observation. As a result, 

the presence of good management is noticeable, 

but it was also possible to notice room for 

improvement. 

KEYWORDS: Management, ECU, Health, Environmental health, Waste. 

PALAVRAS-CHAVE: Manejo, UPA, Saúde, Saúde ambiental, Resíduos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ainda hoje muitos países, principalmente os pobres e emergentes, sofrem com a realidade 

dos serviços de saúde e os diversos problemas oriundos dele. Os resíduos provenientes desses 

serviços e o seu gerenciamento, tem sido palco para muitas discussões e pesquisas científicas em 

todo o mundo. Tendo em vista a periculosidade desses resíduos, uma vez que foram usados em 

contato direto com corpos humanos e animais, a probabilidade de contaminação para os 

trabalhadores envolvidos e para o meio ambiente é muito alta, especialmente se forem manejados  

de forma incorreta (BRASIL, 2006). 

Sendo, pois, o Brasil um país subdesenvolvido, os problemas são os mesmos. O caso do 

gerenciamento dos resíduos gerados nesses locais, chamados de Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS), é discutido em todo o país, entretanto, ainda é tratado de forma indiferente e por vezes 

praticado incoerentemente (BRASIL, 2006). 

As Unidades de pronto atendimento (UPAs), são unidades de atendimento primário que 

recebem diariamente um grande contingente de pessoas e acabam por isso gerando grande 

quantidade de resíduos de serviço de saúde, e assim como os demais estabelecimentos de saúde 

acabam muitas vezes por manejar tais resíduos de forma inadequada (BRASIL, 2006). 

Todos os estabelecimentos da área de saúde e/ou que gerem de alguma forma os RSS devem 

ter, por obrigação, um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC – 

ANVISA N° 306/04), o plano de gerenciamento dos RSS tem por objetivo proporcionar uma 

redução na geração de tais resíduos, bem como assegurar um manejo adequado e seguro; deve ser 

elaborado de forma a englobar procedimentos de gestão, partindo de bases científicas, técnicas, 

normativas e legais. Com real objetivo de mitigar os problemas gerados, foram implementadas além 

da RDC – ANVISA N° 306/04, a Norma Brasileira pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(NBR – ABNT 10004-2004), e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 

N° 358/05) sendo elas normas vigentes na legislação brasileira que estabelecem parâmetros para 

controle e destinação dos RSS. 

O presente artigo foi produzido tendo como conhecimento a falta de pesquisas e artigos que 

tratem sobre o assunto dos resíduos sólidos na área das UPAs. Assim, a finalidade do mesmo é 

promover e apresentar um diagnóstico sobre o manejo dos RSS, denotando um panorama, tendo em 

vista apenas os resíduos sólidos gerados em uma unidade de pronto atendimento, especificamente 

na do bairro Cidade da Esperança, localizado em Natal-RN, no ano de 2017. Desse modo, 

considera-se também a preocupação em relação ao impacto causado pelo manuseio e contato desses 

resíduos com os trabalhadores, a população envolvida e o meio ambiente. O diagnóstico será 

realizado com base em levantamento de dados, entrevistas e estudo de teóricos a respeito do 

assunto. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS EM AMBIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

2.1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os Resíduos Sólidos (RS) são definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) na NBR 10004/2004 como sendo materiais no estado sólido e semissólido, provenientes de 

atividades diversas de origem domiciliar, industrial, comercial, agrícola, de varrição e de serviços 

diversos. Por conseguinte, a definição compreende muito mais do que a nomenclatura resíduos 

sólidos abrange, como por exemplo os lodos oriundos de sistemas de tratamentos de água, e os 

resíduos vindos do serviço de saúde (BARROS, 2013). 
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A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS trouxe à tona o conceito de 

responsabilidade compartilhada, a sociedade como um todo – cidadãos, governos, setor privado e 

sociedade civil organizada – passou a ser responsável pela gestão ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos. Agora o cidadão é responsável não só pela acomodação correta dos resíduos que 

produz, mas também é importante que reavalie o seu papel como consumidor; o setor privado, por 

sua vez, passa a ser responsável pela gestão ambientalmente correta dos resíduos sólidos, pela sua 

reintegração na cadeia de produção e por novos produtos que sejam benéficos a sociedade e ao 

ambiente, em todas as situações possíveis; todas as esferas governamentais recebem a 

responsabilidade da elaboração e execução dos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como 

dos demais parâmetros previstos na PNRS ( BRASIL, 2010). 

A busca por soluções na área de resíduos é um reflexo da pressão exercida por uma nova 

sociedade impulsionada pelos elevados custos socioeconômicos e ambientais. Quando manejados 

de forma apropriada, os resíduos sólidos adquirem valor monetário e podem ser utilizados como 

forma de novas matérias-primas. A execução de um plano de gestão resultará em consequências 

positivas no caráter social, ambiental e econômico, visto que não só diminui o uso dos recursos 

naturais e os impactos ambientais provocados pela acomodação inadequada dos resíduos, como 

também possibilita a abertura de novos mercados, gera emprego, renda e proporciona à inclusão 

social (BRASIL, 2017). 

2.1.2 RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Os serviços de saúde (SS) são aqueles prestados pelo governo cujo, atualmente, estão 

divididos de acordo com o seu caráter emergencial, no qual a atenção primária é constituída pelas 

unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família, enquanto o nível intermediário de atenção 

fica a encargo do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel as Urgência), das Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA 24H), e o atendimento de média e alta complexidade é feito nos 

hospitais (BRASIL,2014). 

Os resíduos de fonte dos serviços de saúde são estabelecidos como provenientes das 

atividades praticadas por estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, englobando os resíduos 

oriundos das mais diversas fontes potencialmente geradoras, como hospitais, clínicas médicas, 

veterinárias, odontológicas, farmácias, ambulatórios, postos de saúde, laboratório de análises 

clínicas, laboratórios de análises de alimento, laboratórios de pesquisa, consultórios médicos e 

odontológicos, empresas de biotecnologia, casas de repouso e casas funerárias (SCHNEIDER, 

2004). 

Devido à presença de agentes propagadores de doenças torna evidente o perigo iminente às 

pessoas que manuseiam os RSS dentro e fora dos estabelecimentos geradores. Além disso, há ainda 

os riscos que podem atingir grupos formados por pacientes em tratamento que, devido ao estado de 

doença, encontram-se com o sistema imunológico fragilizado, dentro da comunidade hospitalar. O 

manejo inadequado dos RSS, no momento do seu transporte para fora do estabelecimento e seu 

tratamento e destinação, também podem causar risco ambiental, que superam os limites do 

estabelecimento, podendo ter como consequência a proliferação de doenças e, ainda, perda da 

qualidade de vida da população que, direta ou indiretamente, venha a ter contato com o material 

descartado (BRASIL, 2001). 

Este tipo de resíduo sólido necessita de cuidados específicos no gerenciamento de seu 

transporte, armazenamento e acondicionamento, visto que administrado de forma incorreta pode 

causar danos à saúde humana, animal e ambiental. Para que as organizações que produzem esse tipo 
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de resíduos façam um bom gerenciamento deles, foram criadas legislações que apresentam a forma 

adequada de gerenciar esses resíduos, incluindo o modo apropriado de descarte; tudo de forma a 

evitar a contaminação e os prejuízos à saúde dos seres vivos e do meio ambiente. 

Ademais, dentro dos SS prestados tem-se a UPA, onde é um local de atendimento à 

população em que funciona 24 horas por dia durante todos os dias da semana. Logo, tem como 

principal objetivo diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, solucionando assim grande 

parte dos casos que a chegam na própria unidade, visto que proporcionam uma estrutura 

simplificada desde leitos de observação e laboratórios de exames até aparelhos de Raio X e 

eletrocardiograma (BRASIL, 2014). 

Os resíduos sólidos oriundos das UPAs abrangem os seguintes grupos de resíduos,  

segundo a ANVISA, RDC 306/2004: grupo A4, grupo B, grupo D e grupo E (FUZYAMA et al., 

2010). 

2.1.3 CONTROLE AMBIENTAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

Controle ambiental são agrupamentos de regras destinados à fiscalização dos aspectos 

ambientais negativos oriundos de intervenção físicas causadas pelas atividades antrópicas, como por 

exemplo a emissão de gases na atmosfera, resíduos sólidos gerados pela atividade instalada e 

efluentes líquidos, bem como seus impactos, de modo a corrigir ou reduzir as consequências sobre a 

qualidade ambiental. Dessa maneira, a sua fundamentação se dá através de três princípios básicos: o 

licenciamento, a fiscalização e o monitoramento (PEREIRA, BRITO, 2012). 

As normas ambientais e o gerenciamento para os RSS são estabelecidos pela união das 

normas federais dos Ministérios do Meio Ambiente por meio do CONAMA e da Saúde através 

ANVISA propostas pela RDC ANVISA nº. 33 de 25 de fevereiro de 2003. 

Nesse âmbito, o gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de 

gestão, planejados e instituídos a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com a 

finalidade de diminuir a geração de resíduos e proporcionar a eles, um encaminhamento seguro, de 

forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente. Dessa forma, cabe aos serviços geradores de RSS a elaboração de um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 

A elaboração do PGRSS deve obedecer a critérios técnicos, legislativos, ambientais e a 

normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras orientações contidas na 

resolução da ANVISA – RDC 306 e do CONAMA 358. Para a elaboração do PGRSS deve ser feito 

uma análise qualitativa e quantitativa de cada resíduo gerado e organizar sua forma correta de 

manuseio, da geração até a destinação final de cada instituição de saúde de forma individual; 

portanto o PGRSS varia de uma instituição para outra. 

3 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos adotados nesse diagnóstico têm como objetivo apresentar 

a situação de manejo dos resíduos de serviço de saúde da unidade de pronto atendimento do bairro 

Cidade da Esperança, em Natal/RN. Como fundamentação para o presente artigo foi de extrema 

relevância a utilização de pesquisas de fontes bibliográficas sobre a temática, tais como a 

RESOLUÇÃO RDC N° 306, a RESOLUÇÃO CONAMA N° 358 e a observação de informações 

em instituições como o Ministério da Saúde (MS) que serviram de subsídio para o desenvolvimento 

do supracitado artigo, em razão da obtenção de conhecimentos prévios a respeito do assunto. 

Além disso, em segundo momento, houve a execução de atividades de campo com a 

realização de visitas à área de estudo, com o objetivo de identificar a situação de manejo dos 
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resíduos sólidos, em especial os provenientes dos serviços de saúde, focando na identificação de um 

PGRSS na unidade. Foram realizadas entrevistas com a direção e coordenação da UPA, 

funcionários e pacientes presentes nos dias das visitas, bem como registros fotográficos do cenário 

visto, a fim de relatar a situação encontrada, abordando principalmente a existência e execução de 

um PGRSS e a geração e manejo dos resíduos sólidos no local. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A UPA da Cidade da Esperança, fundada em 2014, localize-se no bairro Cidade da 

Esperança, na zona oeste do município de Natal, especificamente na Avenida Paraíba. A área do 

bairro caracteriza-se pela presença de grande quantidade de comércios e residências. 

O bairro apresentava uma densidade demográfica de 113,64HAB/HA em 2007 e fica 

próximo de outros bairros natalenses que também apresentam grande densidade demográfica como 

o Planalto, Filipe Camarão e Cidade Nova. O bairro, por ser comercial, apresenta um fluxo muito

grande de pessoas diariamente; estão presentes no bairro a sede da Petrobras do Rio Grande do

Norte e do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN-RN), além de

um Posto de Comando da Polícia Militar e o Terminal Rodoviário de Natal. Apresenta linhas de

ônibus que tem como destino diversos pontos da cidade, o que o torna um bairro de fácil acesso

(NATAL, 2008).

A UPA da Cidade da Esperança é uma unidade de pronto atendimento nível três sendo a 

maior de Natal, apresenta atendimento voltado para urgência em clínica médica, pediatria e 

odontologia. Conta, ainda, com serviço de laboratório de análises de exames internos e sala de 

raios-X de urgência 24h, esses e outros fatores fazem com que ela receba uma enorme demanda de 

pacientes diariamente. Em 2014, a UPA da cidade da Esperança teve uma média de atendimento de 

cerca de 300 pessoas por dia, 13 mil ao mês e 90 mil ao ano. Devido à falta de vaga em outras 

unidades de saúde, a UPA acaba ficando com seus pacientes mais tempo do que é estipulado para 

uma unidade de urgência (NATAL, 2015) 

4 RESULTADOS 

Mediante visitas técnicas realizadas ao local de estudo, por meio de entrevistas e observação 

do ambiente, foi possível a elaboração de um diagnóstico sobre as formas de manejo, tal como 

acontece na realidade corriqueira de uma unidade de pronto atendimento. 

No que se refere a forma de acondicionamento dos resíduos sólidos, foi verificada a 

existência de um acondicionador específico e sinalizado para resíduos de serviço de saúde em cada 

sala da UPA que mantém contanto com os pacientes que necessitam de cuidados médicos. Em 

entrevista com um dos coordenadores da unidade, ele afirma que as caixas coletoras de RSS são 

sempre vistoriadas, em um período que varia em no máximo uma hora, e conforme vão se 

enchendo, os resíduos são recolhidos e levados em carrinhos específicos, para um armazenamento 

externo. Entretanto essa afirmação diverge com a cedida por um funcionário entrevistado, atuante 

nos serviços de limpeza da unidade, que alega que ocorre o recolhimento dos RSS das caixas 

coletoras cerca de quatro a cinco vezes por dia; acontecendo o mesmo com os resíduos comuns. 

Verificou-se também uma organização em cores para diferenciação da forma de 

acondicionamento dos resíduos. Conforme explicado pela coordenação, os RSS são acondicionados 

em sacolas plásticas brancas com a devida identificação de resíduo perigoso, enquanto em sacolas 

plásticas de cor preta são acondicionados os resíduos comuns. Em entrevista com um dos 

funcionários responsáveis pela limpeza da UPA, foram obtidas as mesmas informações dadas pela 

coordenação, no que se refere a diferenciação dos resíduos sólidos perigosos e não perigosos em 

sacos de cores diferentes. Houve, pois, nesse ponto confluência nas informações recebidas. 
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Como elucidado pelo coordenador da UPA, os acondicionadores identificados conforme as 

cores estabelecidas ficam distribuídos por toda a unidade, sendo essa divisão feita de acordo com as 

necessidades específicas de cada ambiente. As salas que compreendem o setor médico têm em sua 

maioria acondicionadores destinados a resíduos perigosos, diferentemente das salas do setor 

administrativo que dispõem de mais acondicionadores para resíduos não perigosos. Porém, foi 

identificado uma desorganização nessa divisão. Percebeu-se em algumas salas do setor 

administrativo, onde não há geração de RSS, a presença de acondicionadores com sacolas brancas, 

destinadas ao mencionado tipo de resíduo. 

Sobre tal desorganização, em visita realizada viu-se em uma das salas de aplicação de 

medicamentos, acondicionadores com tampas quebradas, o que causou interferência no trabalho 

eficiente da equipe médica. Foi visto luvas e embalagens de seringas no chão da mesma sala. 

Verificou-se ainda que na sala destinada a aplicação de vacinas, há conforme o declarado os 

acondicionadores de RSS, mas foi perceptível a ausência de uma tampa protetora, uma vez que são 

expostos no local resíduos infectantes. 

Com relação ao transporte desses resíduos, reparou-se que eles são transladados em 

carrinhos restritos a RSS, sendo ainda cedida pela coordenação a informação de que esse fato foi 

uma medida tomada pela direção após acidentes acontecidos, envolvendo funcionários que até  

então faziam esse procedimento com as próprias mãos. 

De acordo com informações oferecidas pelo coordenador entrevistado, há uma correta 

segregação dos resíduos sólidos perigosos dos não perigosos; ao serem recolhidos, os resíduos são 

acomodados separadamente em quartos resguardados com acesso exclusivo a funcionários do 

serviço de limpeza. Apesar do dito, em visita realizada ao local, foi identificada a presença de sacos 

pretos junto de sacos brancos, o que caracteriza a presença de resíduos perigosos junto dos não 

perigosos, além disso encontrou-se as portas dos quartos abertas, podendo qualquer pessoa ter fácil 

acesso ao ambiente. Isso indica uma discordância entre a informação passada pelo coordenador e o 

que foi realmente visto em visita. Ainda de acordo com o coordenador, os carros coletores dos 

resíduos sólidos são diferenciados e passam em dias diferentes. O responsável pela coleta dos 

resíduos comuns passa três vezes por semana, enquanto o veículo especializado em transporte de 

RSS passa duas vezes por semana. 

Figura 1: Local de armazenamento externo dos resíduos infectantes. 
Fonte: O autor (2017). 

No que concerne à capacitação dos funcionários para trabalhar em um espaço que oferece 

riscos, como as unidades de saúde, em entrevista realizada com uma profissional de enfermagem da 

unidade, ela relata por experiência, que existem treinamentos para os funcionários da limpeza, mas 
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o conhecimento acerca da segregação dos resíduos sólidos e a forma adequada de maneja-los são

adquiridos no curso superior.

Em meio as entrevistas realizadas com a coordenação e o serviço de limpeza da UPA, 

existiu sintonia nas declarações de ambos entrevistados no que diz respeito ao treinamento recebido 

pelos funcionários do referido setor. Na entrevista foi indagado acerca da existência de um 

treinamento prévio para higienização de uma organização hospitalar, assim como o manejo 

adequado dos resíduos gerados; os dois setores entrevistados, afirmaram haver um treinamento 

especializado por parte da empresa contratada para os funcionários da limpeza. Além disso, ambas 

disseram haver reciclagem de funcionários a cada seis meses. Sobre os cuidados tomados para tal 

tipo de trabalho, foi assegurado tanto pela direção e coordenação, como pela enfermeira  

entrevistada e a equipe de limpeza da UPA, que há de forma imprescindível o uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nos setores em que se acha necessidade. 

Sobre a limpeza do ambiente interno da UPA, as informações entre os entrevistados foram 

as mesmas. Segundo eles a limpeza é feita 24 horas por funcionários, seguindo uma escala 

elaborada pela equipe responsável. Também foi dito que três vezes por mês é realizada uma 

chamada “lavagem terminal”, uma espécie de lavagem mais minuciosa do local. Em pergunta feita 

sobre a limpeza da UPA, uma paciente entrevistada revela que quando frequentou a UPA a mesma 

estava muito organizada e limpa. Quanto a higiene da “casa de lixo”, como foi denominado pela 

UPA o local onde os resíduos são acondicionados, declarou-se passar por processo de dedetização a 

cada três meses. 

A coordenação deixa evidente a existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), um grupo logo também atuante no gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na UPA, 

inclusive os RSS. Isso inclui também o sistema de reciclagem externa instituído, onde caixas de 

papelão e bombonas de plástico inutilizadas são armazenados dentro dos muros da UPA e 

posteriormente vendidos, objetivando obtenção de lucro para a própria unidade. 

Questionado sobre a real disposição final dos resíduos gerados na UPA, o coordenador 

revelou que os resíduos perigosos devem ser incinerados e os não perigosos levados para o aterro 

sanitário da cidade, no entanto disse não saber sobre a disposição final dos resíduos na realidade da 

cidade do Natal. Perguntado ainda sobre a conscientização dos frequentadores da UPA sobre a 

periculosidade dos RSS se manejados erroneamente, ele afirma que a unidade promove trabalhos de 

conscientização para os funcionários, para assim manter a organização e a limpeza do local, sem 

citar, no entanto, a população. 

Em relação a existência de um PGRSS e sua devida execução, a direção da unidade deixou 

as respostas da maioria da entrevista a cargo da coordenação. O coordenador, por sua vez, revela 

não saber se ele existe na unidade da Cidade da Esperança, no entanto alegou que a equipe 

responsável pela limpeza do local segue uma programação tabelada em dias da semana, horário em 

turno, locais e aparelhos a serem limpos, tudo elaborado pela própria equipe; da mesma maneira 

respondeu o responsável pela limpeza quando questionado. Perguntada sobre o mesmo dado, a 

enfermeira entrevistada respondeu, com incerteza, que há um PGRSS para execução no local, 

segundo informações recebidas por ela. 

Após diversas entrevistas com pessoas de diferentes posições, como representantes da 

direção, coordenação, enfermagem, setor de limpeza e pacientes, todos interligados a UPA da 

Cidade da Esperança, identificou-se que as informações recebidas se dirigiram para o mesmo ponto. 

Foi confirmada somente pela enfermeira entrevistada a presença do plano, contudo não foi 

apresentado de forma física e de fácil acesso o PGRSS do local. Os funcionários seguem uma 

tabela, já mencionada, como guia para limpeza e gerenciamento dos resíduos sólidos, desde sua 

geração até a coleta realizada por carros das empresas contratadas. 
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5     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma geral, é possível perceber que a área de estudo apresenta uma estrutura com boa 

organização com relação ao manejo dos RSS. Percebe-se que há uma preocupação por parte da 

administração com o correto manejo dos RSS e com a saúde dos funcionários responsáveis por tal 

função. Durante visita foi informado verbalmente a recente existência do PGRSS, regulamentado 

pelas RESOLUÇÃO CONAMA N°283/01 e n°358/05 e a RESOLUÇÃO ANVISA RDC 06/04. O 

estudo também deixa claro que ainda há pontos inadequados com o manejo dos RSS, como a 

presença de luvas no lixo comum e a falta de cuidado com a segurança do armazenamento externo. 

Portanto, ainda é necessário investir na melhoria e eficiência da aplicação do PGRSS para que tal 

plano possa melhor se adaptar as circunstâncias da UPA. 
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EROSÃO COSTEIRA: UM ESTUDO NA PRAIA DE PONTA NEGRA 

COSTA, C. E. S.1; ÂNGELO, N. A.2 e KOERIG, A. A.3 

1,2,3 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Biológicas 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo relatar as 

consequências do o avanço das marés sobre a 

areia da praia de Ponta Negra, algo de extrema 

importância para a situação ambiental do estado 

do Rio Grande do Norte, pois analisa a dimensão 

dos efeitos causados pela Erosão Costeira. A 

partir das pesquisas realizadas em campo, aonde 

foram tiradas fotos para posteriormente serem 

classificadas de acordo com o tipo de Indicador 

de Erosão Costeira que eles são, descobriu-se que 

apesar de existirem obras de revitalização 

realizadas na orla que tentam conter a mesma, ela 

ainda sofre com essa problemática, pois é uma 

medida meramente temporária e que pode falhar 

a longo prazo. 

ABSTRACT 

This article has the purpose of relate the 

consequences of the tide advance on Ponta 

Negra’s beach, which is important to Rio Grande 

do Norte environmental situation, because 

analyze the dimension of the effects caused by 

Coastal Erosion. From researches occurred at the 

beach itself, where pictures were taken, and after 

this classified according to the type of Costal 

Erosion Indicator which they are, it was 

discovered that even with the revitalization of the 

area that tried to contain this issue, the beach still 

suffers from this problem, because it is a 

temporary providence that can fail in the future. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente uma problemática em Natal, Rio Grande do Norte, é o avanço das marés sobre a 

areia das praias. Especificamente na praia de Ponta Negra, a ocupação urbana em locais anteriormente 

utilizados pelo mar afetou a dinâmica da praia. Dessa forma, a erosão costeira tem causado o 

PALAVRAS-CHAVE: Erosão, Costeira, Praia. 

KEYWORDS: Coastal, Erosion, beach. 
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desaparecimento da praia, destruição do calçadão e consequentemente, comprometendo a 

infraestrutura do saneamento (CUNHA, 2012). 

Portanto, é necessária uma análise dos danos ambientais resultantes dessa problemática, assim 

como das ações e fenômenos que causaram a erosão e/ou agravam-na.   

Esse tema, por ser pertinente à saúde ambiental do Rio Grande do Norte é tratado em artigos 

relacionados à área costeira do estado e como ela vem mudando ao longo dos anos. De acordo com 

Maciel (2011), devido ao rápido e descontrolado processo de ocupação de Natal, a região em que 

Ponta Negra está inserida, a região Centro-Sul da cidade, foi a que mais sofreu reais mudanças na 

paisagem, causada principalmente pelo comércio hoteleiro lá instalado. Para Meyer et al (2013) os 

problemas em ponta negra que aceleram a erosão nessa área são um conjunto de fatores naturais como 

o vento, os temporais, as ondas, as correntes litorâneas e o aumento relativo do nível do mar

combinados com fatores antrópicos como a destruição das dunas e desmatamento. Assim, a ação das

ondas e das marés, tem feito estragos cada vez mais frequentes, com o desaparecimento da praia,

destruição do calçadão e comprometimento da infraestrutura de saneamento, atingindo uma situação

de calamidade pública.

Dessa Forma, a erosão costeira na Praia de Ponta Negra se torna um objeto de estudo de 

extrema importância para a situação ambiental do estado do Rio Grande do Norte, tendo como 

objetivo analisar a dimensão dos efeitos causados por essa problemática e avaliar a efetividade da 

obra de enrocamento realizada nessa região com o intuito de atenuar os efeitos do seu desgaste.  

A análise se baseia em dados bibliográficos; a partir de pesquisas anteriores, mas também em 

inspeções feitas em visitas ao local, que serão documentadas através de anotações e fotografias. Essa 

forma de análise se faz necessária por abordar os aspectos da pesquisa, desde a raiz da problemática 

até seus efeitos atualmente. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em se tratando de um tema como erosão costeira, faz-se necessário uma fundamentação 

teórica adequada no trabalho que será desenvolvido. Desde os primórdios da ciência, muito vem se 

discutindo a respeito do que sejam recursos naturais, e com isso, vários autores definiram conceitos 

a respeito de recursos naturais, muitos deles divergindo entre si. Portanto, o primeiro passo deste 

estudo é buscar a definição de recursos naturais que seja mais seja adequada aos objetivos do mesmo. 

Pode-se dizer que recursos naturais são todos aqueles componentes que fazem parte da 

paisagem (sendo eles naturais ou não, aos quais os seres humanos atribuem algum valor, seja ele de 

natureza econômica, social e/ou cultural. Sendo assim, a compreensão do que seja recursos naturais 

está ligada à relação entre o homem e natureza. Portanto, pode-se dizer que a sociedade se apropria 

da natureza, e passa a explorar da mesma. Essas explorações podem causar alterações no meio 

ambiente, que podem ter um impacto negativo, caso a exploração ignore as dinâmicas naturais desse 

ambiente e utilize técnicas antiéticas que acarreta algum prejuízo a esses recursos de alguma forma. 

Além disso, esses recursos, a partir do momento que são determinados como posse, podem ser alvo 

de disputas entre povos, impedindo que esses recursos contribuem para o desenvolvimento humano.  

Além disso, de acordo com Gray (1913, p. 499-500) recursos naturais podem ser classificados 

por problemas para conservá-los e não os exaurir seja hoje ou futuramente. Eles se dividem entre 

aqueles que se encontram em abundância no planeta e que no presente momento aparentam não ser 

necessários à economia, os que podem ser tornar escassos a longo prazo, e os que já são escassos 

atualmente. 
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Erosão é um processo mecânico e natural do meio ambiente que influencia superficial e 

profundamente o solo. É basicamente a degradação, transporte e deposição de partículas provenientes 

do solo pela influência de fatores externos. Neste contexto, pode-se afirmar que erosão é a 

combinação dos processos degradacionais terrestres, incluindo intemperismo, transporte, ação 

mecânica e química da água corrente, vento, gelo, etc. (CRAVO, 2006, p. 52).  

A princípio, erosão é nada mais do que um processo natural e assim como diversos outros, é 

necessária para que se haja um ecossistema saudável, no entanto, a constante interferência humana 

acelera o processo e aumenta seus impactos até que se chega ao ponto de um processo benéfico aos 

seres vivos se torna extremamente letal e causa problemas que afetam toda a sua cadeia. 

Tendo noção do que seja Erosão em si, é correto afirmar que a erosão costeira é caracterizada 

por ocorrer ao longo do litoral seja por um processo natural, interagindo com o mar e retrogradando 

a chamada linha da costa. Vale ressaltar que é necessário diferenciá-la de um tipo de erosão muito 

parecido com esse, a Erosão praial. Enquanto a Erosão refere-se a linha de costa, e de uma forma bem 

geral, a todas as formações rochosas e depósitos sedimentares presentes nela, bem como espaços com 

construções feitas pelo homem, a erosão praial refere-se única e exclusivamente a erosão da região 

da praia.  

Embora o processo erosivo aconteça naturalmente, intervenções humanas podem acelerá-lo, 

considerando que os processos sedimentares (erosão, deposição e transporte) que ocorrem em uma 

praia são produto de fatores meteorológicos/climáticos, oceanográficos/hidrológicos, geológicos e 

antrópicos (SOUZA, 1997). 

Sendo assim ações antrópicas como barragens, drenagens, destruição das dunas, construção, 

portos, ocupação e desmatamento de zonas naturais na faixa litorânea interferem no ecossistema dos 

litorais e modificam fatores naturais. Para avaliar se a erosão de determinada área é prejudicial a 

mesma deve, segundo Clark (1993) e Souza et al (2005), apresentar alguma dessas características: 

áreas com altas taxas de erosão ou erosão recente significativa; praias com estreita faixa de areia e 

localizadas em áreas altamente urbanizada com taxas de erosão baixa ou moderada; praias que 

necessitam ou que já possuam obras de proteção ou contenção de erosão; praias reconstruídas 

artificialmente e que seguem um cronograma de manutenção. 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo trabalhará com a área de Ponta Negra de um ponto de vista quase 

exclusivamente ambiental. Portanto, a metodologia deste se dará por uma observação geoambiental 

da área. Dessa forma, serão realizados estudos que analisarão as principais áreas que sofreram erosão 

costeira ao longo dos anos como também das áreas que correm o risco de também sofrerem. 

Em um primeiro momento, será feito um trabalho de campo onde serão tiradas fotos recentes 

de áreas específicas de Ponta Negra, para que possa ser realizada uma análise do estado da praia, 

identificando o quanto os agentes transformadores de relevo em conjunto da ação antrópica aceleram 

a erosão costeira que ocorre nessa área e quais suas principais consequências. 

Além disso, será analisado se o projeto realizado na praia para contenção dos processos 

erosivos afetou de alguma forma a mesma. 

Para a avaliação dos indicadores ambientais, será usada a Classificação proposta por Souza 

(2009). De acordo com esses dados serão listados os possíveis pontos com risco de erosão eólica. 
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Figura 01: Tabela de causas naturais e antrópicas da erosão costeira no Brasil 

Fonte: Souza, 2009 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir de uma observação in loco, e com as imagens coletadas em campo, foram possíveis 

a realização de algumas análises, que serão relatadas a seguir. 

Em um primeiro momento, a obra de enrocamento parece estar contendo bem a erosão da 

praia, conforme é mostrado na figura abaixo, mas uma inspeção minuciosa trouxe à tona alguns 

problemas. 
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Imagem 1: Obra de enrocamento da Praia. 

Fonte: Os Autores (2017) 
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O primeiro problema, e um dos mais alarmantes, é quanto ao tamanho da área pós-praia. Para 

Maciel et al (2013), a zona da praia de dividida em três, sendo elas: Antepraia, que é a área de a 

interação do movimento das ondas com o fundo e que finaliza na chamada zona de arrebentação.  O 

estirâncio é a área que está entre o limite superior da maré alta e o inferior da maré baixa.   O pós‐

praia é a zona acima do limite da maré alta, indo até as dunas frontais, sendo essa normalmente 

ocupada pelos frequentadores e banhistas. Devido às obras realizadas na praia, pode-se notar na 

imagem abaixo que a área do pós-praia foi drasticamente reduzida. 

Imagem 2: Obra de enrocamento da Praia. 

Fonte: Os Autores (2017) 
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Esse ponto, é algo negativo para o fluxo de pessoas, que impedido de frequentar essa área, 

pode ser reduzido drasticamente. 

Em outro ponto da praia, que pode ser observado na imagem a seguir, ainda podemos notar 

os indicadores da erosão costeira (SOUZA,2009) intensa que a região vinha sofrendo, que é 

justamente a deposição de minerais pesados na areia da praia (Indicador X). 

Imagem 3: Acúmulo de minerais pesados na praia. 

Fonte: Os Autores (2017). 
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Conforme a observação da área, foi possível notar que ainda haviam resquícios da ação direta 

da erosão. Isso pode ser notado pois haviam áreas em que as estruturas construídas pelo homem 

haviam sofrido deslizamentos (Indicador VIII). Soma-se a isso o fato de que nessa área há a presença 

de raízes expostas de alguns coqueiros, um indicador de graves ações erosivas (Indicador V). 

Imagem 4: Zona erodida da Praia. 

Fonte: Os Autores (2017) 

Imagem 5: Raízes Expostas. 

Fonte: Os Autores (2017) 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de ter sido submetida a medidas de contenção da Erosão Costeira, a praia ainda sofre 

alguns efeitos da mesma, sendo possível notar os sinais em toda a área. 

Além disso todos os métodos para conter a erosão costeira de ponta negra é algo que mitiga a 

mesma apenas temporariamente. Porém ela não extingue o problema em si, tendo em vista que 

precisam de manutenção periódica para que preservem sua função.
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FREQUENTADORES DA PRAIA DO MEIO EM NATAL/RN 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

O presente estudo analisou a percepção dos 

transeuntes da Praia do Meio em relação à 

poluição sonora.  Analisou-se quais fontes 

ruidosas eram frequentes, se incomodavam e as 

reações psicossociais provocadas. Utilizou-se 

um questionário formado por questões fechadas. 

Setenta indivíduos participaram da pesquisa. Os 

ruídos que mais incomodam são: construções e 

carros de som e as principais reações 

psicossociais: irritabilidade e falta de 

concentração, evidenciando a ausência de 

soluções mitigadoras. 

ABSTRACT 

The present study analysed the perception of 

transients from Praia do Meio in relation to 

noise  pollution.  It  analyzed  which  noisy 

sources   were   frequent,   if   bothered   and 

psychosocial reactions caused. A questionnaire 

applied based of closed questions was used. 

Seventy   individuals   participated   in  

research.  The most  disturbing  noises  are: 

constructions and noisy cars and the main 

psychosocial reactions: irritability and lack of 

concentration,  Highlighting  the  absence  of 

mitigating solutions.

1 INTRODUÇÃO 

Durante a rotina urbana é comum que os cidadãos estejam cada dia mais habituados aos sons 

e ruídos de uma cidade grande, com uma intensa quantidade de carros, indústrias e serviços. A realidade 

atual é que, muitas vezes, esses sons passam despercebidos aos ouvidos, pois constantemente este 

órgão é afetado pelos ruídos durante a rotina da cidade. Entende-se por poluição sonora qualquer som 

ou ruído em quantidade demasiada, que afeta o equilíbrio ambiental prejudicando a qualidade de vida 

de animais e seres humanos. Segundo a OMS1 o excesso de ruído é a terceira maior causa de poluição 

ambiental (Roth, 2014), porém ele não é acumulativo como os outros impasses ecológicos. O contato 

PALAVRAS-CHAVE: Poluição sonora, ruídos, reações psicossociais. 

KEYWORDS: Noise pollution, noises, psychosocial reactions. 
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demasiado com ruído pode causar a PAIR2 e esta pode ter consequências auditivas diretas tais quais a 

perda auditiva parcial ou total, como também as não-auditivas, causando danos psicossociais em 

qualquer indivíduo, como o estresse e transtornos comportamentais e de comunicação, além de 

alteração no sono (Ministério da Saúde, 2006). 

Percebe-se que, no cotidiano, há a persistência desse tipo de poluição em alguns locais, havendo 

uma variação da frequência em épocas diferentes ao longo do ano, como são os casos de bares, 

avenidas, centros religiosos, aeroportos, etc. Atualmente, um dos grandes originadores da poluição 

sonora são os automóveis, que em consequência do mundo urbanizado tem se tornado um dos maiores 

incômodos para muitos brasileiros (Marchiori, 2012). No presente, observa-se um alto número de 

veículos equipados com “potencializadores” de barulho, conhecidos como “carros de som” “ou 

paredões de som”, eles são comumente vistos nas praias em finais de semana, incomodando muitos 

banhistas que utilizam o lugar para desfrute e descanso em sua maioria. 

Nessa perspectiva, entrevistou-se diversos transeuntes que frequentam a Praia do Meio 

localizada na cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, para que relatassem suas 

experiências ao observar esses fatos, a fim de investigar as diferentes percepções acerca da temática, 

compreendê-la e aproximá-la de uma realidade recorrente na sociedade contemporânea. Este estudo 

tem por finalidade analisar e observar os reflexos da poluição sonora no ambiente citado e as reações 

psicossociais, como também a reação dos entrevistados ao discutir sobre a temática tão pouco 

debatida em sala de aula e fora dela também. Apesar da fiscalização feita pela SEMURB3 para coibir 

uso de paredões de som em locais sem licença pública na cidade, é importante que toda população 

residente não só em Natal, mas também a nível nacional, fique atenta às leis e resoluções a respeito 

dos ruídos excessivos e reflitam sobre as perspectivas de outros cidadãos para evitar transtornos e 

problemas do ramo. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada na Praia do Meio (figura 1), localizada no bairro a quem faz 

referência, na zona leste de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, com uma população 

estimada em 2010 de 4.770 residentes, enquanto o município abrigava 803.739 habitantes segundo o 

censo do IBGE/20104. A Praia do Meio é a mais frequentada após a Praia de Ponta Negra; porém, em 

seu número de visitantes predominam os moradores da cidade em relação ao número de turistas. 

O instrumento de coleta de dados consistiu-se em um questionário fechado composto por 12 

perguntas variando entre questões de múltipla escolha e questões escalonadas. O questionário foi 

elaborado  com  propósito  de  extrair  informações  relevantes  para  diagnosticar  as  principais 

consequências causadas pela Poluição Sonora e suas principais características dentro do ambiente de 

lazer. 

A pesquisa foi aplicada a 70 pessoas aleatórias que frequentavam a Praia do Meio no dia 28 

de fevereiro de 2016. Após a coleta de dados, gráficos foram feitos para traçar o perfil dos 

entrevistados e suas respectivas respostas e impressões de acordo com cada pergunta utilizada no 

questionário. 
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Figura 1. Localização da Praia do Meio 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A amostra foi composta por 70 indivíduos frequentadores da Praia do Meio-Natal/RN, sendo 

41 do sexo feminino (59%) e 29 do sexo masculino (41%). A faixa etária dos indivíduos foi de 15 a 

70 anos, com o domínio da faixa entre 18 e 25 (30%), seguida da faixa entre 15 e 18 anos (29%). A 

respeito da região de moradia, obteve-se o resultado de 48% desses indivíduos residindo na zona 

norte de Natal, tendo o bairro Nossa Senhora da Apresentação com maior representatividade (16 

pessoas); 32% residindo na zona leste de Natal, tendo o bairro de Brasília Teimosa com maior 

representatividade (7 pessoas). O número de indivíduos pertencentes a cada bairro das zonas oeste e 

sul não era maior que duas pessoas. 

A maioria dos entrevistados, 46%, relataram que raramente vão à praia, enquanto apenas 27% 

frequenta fielmente todos os fins de semana. A segunda opção está totalmente ligada com a região de 

moradia e a finalidade de ir à praia, já que a grande parte dos que optaram por "sempre, todo final de 

semana" disseram morar na zona leste e/ou próximo à praia em questão. 13% (9 pessoas) do total de 

indivíduos apontou a opção "trabalho" como finalidade de dirigir-se à praia.  Ainda sobre finalidade, 

foi perceptível que independente do quanto as praias urbanas estejam associadas a movimentação e 

fluxo de pessoas, a grande maioria busca-a como um meio de relaxamento (53%) e como uma forma 

de descontração e diversão (29%). 
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Foi identificada uma pequena parcela que associa a poluição sonora com a poluição de 

resíduos sólidos (lixo, sujeira, etc.), advertindo para a falta de conscientização ou de interjeições de 

aviso para informar aos habitantes da relevância que a problemática tem para a qualidade de vida de 

todos. A maior parte dos que disseram saber o que é poluição sonora remetiam aos ruídos das caixas 

de som no entorno. Também foi notável o domínio na escolha da opção "sim, pouco", demonstrando 

que os entrevistados assumiram uma postura de possuir conhecimento prévio sobre a poluição 

abordada, mas sem muita profundidade (gráfico 1, figura 2). 

Essa ignorância parcial acerca da poluição sonora afeta negativamente a qualidade de vida de 

toda população, visto que existem poucos materiais de divulgação sobre o tema, faltam alertas e 

propagandas ressaltando as consequências desse tipo de poluição e uma política efetiva para atenuar 

a problemática em regiões de convívio coletivo. Por isso a importância de se debater esse assunto em 

todos os âmbitos sociais, a fim de destacar seus aspectos e malefícios ao ser humano e ao meio 

ambiente, além de discutir maneiras de prevenir e controlar os problemas causados pelo ruído 

excessivo. 

Alguns entrevistados afirmaram se expor com frequência a lugares com bastante ruído 

(gráfico 2, figura 2). Eles se dividem entre frequentadores de institutos religiosos, casas de 

shows/festas e outros que associaram aos ambientes de trabalho (construções, fábricas, restaurantes 

e áreas de fluxo noturno). 

O gráfico 3 (figura 2) mostra que metade dos indivíduos assumiram presenciar a praia com 

barulheira recorrente, mas declararam não ser um incômodo significativo para eles. Alguns 

participantes da entrevista afirmaram já terem se incomodado com a presença dos ruídos constantes 

na praia, entretanto com o passar do tempo foram se acostumando e tentando se adaptar ao ambiente, 

salientando também que preferem evitar confusões e problemas ao invés de reclamar do barulho 

presente no local de visitação. Outros até confessaram apreciar as músicas e o som utilizados pelo 

motivo de se divertirem e se desfazerem um pouco da monotonia do espaço. É possível afirmar, nesse 

sentido, que metade dos frequentadores da praia banalizam o uso de amplificadores de som uma vez 

que, não se interessam pela problemática em debate, além da incompreensão do quão ofensivo à saúde 

podem ser os aparelhos de amplificador sonoro. Ademais, a familiarização com a poluição sonora, 

pode levar a perda de audição, permanente ou temporária, de qualquer indivíduo, um problema, que 

vem se agravando, no século XXI, devido ao uso de novas tecnologias com um volume acima do 

tolerável pelo organismo. 

Alguns  usuários do espaço  responderam  sentir incômodo  com  os  ruídos na praia  e 

discriminaram  alguns  dos  instrumentos  utilizados  para  emitir  sons  intenso  e  que  afetam  a 

tranquilidade do local: 67% responderam “paredões/carros de som” e 13% falaram “ambulantes”, o 

restante não discriminou ou especificou o mecanismo de poluição sonora. 

Objetivando verificar quais ruídos mais comuns apresentam maior nível de inconveniência, 

os entrevistados foram orientados a classificar em "pouco", "médio" ou "muito" incômodo alguns 

tipos de sons e ruídos classificados no roteiro de entrevista. Obteve-se como de menor estorvo os 

animais, vizinhos, eletrodomésticos, sirenes e alarmes, templos religiosos e casas noturnas. No 

gráfico 4 (figura 2) estão dispostos os que mais incomodam. 
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Figura 2. Disposição de gráficos 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Os entrevistados apontaram as alternativas que demonstram as consequências advindas de tal 

exposição no intuito de verificar as reações psicossociais e alterações no estado de saúde ocasionados 

pelo ruído urbano (figura 3). Destaca-se que os problemas mais constatados foram a irritabilidade, 

falta de concentração, insônia e dor de cabeça. Estas reações podem ocasionar alterações orgânicas, 

sociais e emocionais (MEDEIROS, 1999), interferindo diretamente no bem-estar e qualidade de vida 

da população residente em área urbana que está mais suscetível a esses tipos de exposição. Alguns 

resultados semelhantes foram apresentados em pesquisas com objetivos e conteúdo acadêmico 

similares  ao  deste  projeto (Lima  &  Carvalho, 2010)  e (LACERDA,  MAGNI, 

MORATA, MARQUES, & ZANNIN, 2005). 

Figura 3. Reações psicossociais provocadas. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Por fim, quanto a quem recorrer para denúncia de poluição sonora, 56% acreditam saber a 

quem recorrer e 44% creem que não sabem. Dos que disseram saber a quem recorrer, grande parte 

apontou a Polícia Militar como órgão remediador da poluição sonora, e outra parcela considerável 

associou à questão ambiental e, por isso, inferiram que a Polícia Ambiental e a SEMURB são órgão 

sanadores da problemática. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se com o presente estudo que a poluição sonora não deve ser vista como algo 

inofensivo, visto que os ruídos são poluentes invisíveis capazes de nos afetar tanto quanto os visíveis 

acarretando reações diversas, podendo tornar-se um problema de saúde pública. Mesmo que os 

entrevistados não tenham declarado sentir grande incômodo oriundo de ruídos urbanos, as reações 

psicossociais estão presentes na vida deles, principalmente a falta de concentração, irritabilidade e 

dor de cabeça. 

É importante ressaltar que muitos dos ruídos relatados são oriundos de locais de trabalho,  

como as construções, fábricas, casas de festas, e devido à falta de consciência dos efeitos da poluição  

sonora por parte dos entrevistados, muitos empreendimentos negligenciam a importância dos  

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e isso pode prejudicar drasticamente a saúde e o bem- 

estar dos funcionários. 

Por último, foi observado que os carros de som são a maior fonte de poluição sonora na praia, 

evidenciando a necessidade de efetivas fiscalizações financiadas pelo poder público nesses locais 

para evitar transtornos e distúrbios, além de propagandas e sinais que sensibilizem a população acerca 

do assunto e esclareça suas principais consequências. 
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ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA DOS ASPECTOS E IMPACTOS DA 

POLUIÇÃO SONORA NO BAIRRO DE SANTOS REIS 
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RESUMO 

Santo Reis é um bairro localizado na Zona 

Leste de Natal. O local enfrenta problemas 

com a Poluição Sonora, que afeta a saúde e o 

cotidiano da população. Neste cenário, esta 

pesquisa pretendeu, através de revisão, análise 

documental e entrevistas, aprofundar-se na 

temática de modo a possibilitar um diagnóstico 

do problema. Portanto, para mitigação, cabe e 

ao governo fiscalizar, com a aplicação de leis 

e punições, assim como sensibilizar a 

população sobre a problemática, na 

distribuição de panfletos e desenvolvimento de 

projetos. 

ABSTRACT 

Santo Reis is a neighborhood located in the 

Eastern Zone of Natal. The site faces problems 

with Sound Pollution, which affects the health 

and daily life of the population. In this 

scenario, this research aimed, through review, 

documentary analysis and interviews, to 

deepen the theme in order to enable a diagnosis 

of the problem. Therefore, for mitigation, it is 

up to the government to supervise, with the 

application of laws and punishments, as well 

as to sensitize the population about the 

problem, the distribution of leaflets and 

development of projects.

1 INTRODUÇÃO 

O termo “meio ambiente” ainda está muito atrelado à ideia de que o conceito está relacionado 

a florestas, fauna e flora, entretanto a palavra tem um significado muito maior que isso, pois além de 

abranger as ideias citadas anteriormente engloba a localidade na qual um ser humano vive, seja no 

campo ou na cidade, assim como os elementos naturais, como o solo, o ar e a água. 

PALAVRAS-CHAVE:  Santos Reis, Poluição Sonora, Saúde, Conscientização, Fiscalização. 

KEYWORDS:  Reis Santos, Noise Pollution, Health, Awareness, Inspection. 
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O meio ambiente tem caráter determinador, pois, ao analisar as condições ambientais de uma 

determinada sociedade podemos dizer como ela está. Um local com boas condições ambientais 

enfrenta poucos problemas na saúde da população ou de caráter sociais. Entretanto, um dos principais 

fatores que alteram a qualidade de um ambiente é a poluição, que vem do latim “poluere”, que 

significa sujar. Deste modo, poluição nada mais é que uma alteração provocada no ambiente que 

cause degradação, seja ela no solo, no ar, nas águas, ou visual, e que afeta diretamente o público em 

seu entorno.  

Hoje em dia, com o aumento do fluxo de pessoas nas cidades e da intensidade do comércio, 

foram se destacando novos tipos de poluições que não eram conhecidas antes do sistema capitalista 

e da Revolução Industrial, que é o caso da poluição sonora, caracterizada pelo excesso de ruídos, que 

podem afetar qualidade de vida do indivíduo em contato com ela. Tal poluição é considerada recente, 

visto que até pouco tempo atrás barulho em excesso não era considerado um tipo de degradação. 

Porém, essa perspectiva mudou quando, após pesquisas, percebeu-se que atividades vinculadas ao 

som ou ruídos causam problemas à saúde da população. Qualquer ruído que pode causar danos à 

saúde humana e dos animais é considerado poluição sonora.  

O barulho de carros, motos e ônibus, os carros de som fazendo propagandas, as ligações 

telefônicas e os fones de ouvidos, que abafam os ruídos externos com mais som, são veículos da 

poluição sonora. Entretanto, por serem comuns no dia-a-dia das pessoas, muitas vezes ficam 

despercebidas as suas consequências a longo prazo que são levadas para a vida do indivíduo. A partir 

dessa premissa foi realizado um estudo no bairro de Santos Reis, com a finalidade de levantar dados 

sobre a poluição sonora existente na região. 

De acordo com dados da Prefeitura de Natal, Santos Reis é um bairro residencial localizado 

na Zona Leste da capital e fica cercado pela Praia do Meio e as Rocas, porém esses limites se 

misturam. Antes de receber este nome teve outros, como Praia Limpa e Montagem. Foi oficializado 

como bairro em 17 de agosto de 1946 através do decreto-lei nº 211. Neste local acontece a festa de 

Santos Reis, umas das mais tradicionais de natal. Envolve duas comunidades: a Brasília Teimosa e o 

Vietnã. Como qualquer outro lugar, o bairro enfrenta problemas ambientais que perduram há muito 

tempo, dentre eles, a poluição sonora, um problema que está se tornando cada vez mais relevante ao 

longo do tempo. 

Deste modo, este documento procura mostrar a poluição sonora no bairro de Santos Reis e 

seus arredores. O local foi escolhido com o objetivo de conhecer mais o perfil de conscientização 

popular em relação ao tema proposto, assim como adquirir informações acerca do problema, uma vez 

que não há estatísticas sobre meio ambiente de um modo geral daquela área. Assim, através deste 

artigo serão externadas propostas e soluções, analisando as normas do Direito Ambiental, que 

possibilitem melhor qualidade de vida e interação entre os moradores e o meio ambiente. 

2 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização desse artigo foram de caráter 

qualitativo, que se caracteriza pela busca conhecimentos a respeito do assunto, para que assim se 

possa achar soluções viáveis, e quantitativo, pois houve levantamento de dados e foram feitas 

estatísticas para entender melhor o problema. 

O processo de pesquisa se deu pela consulta a documentos já obtidos previamente, como 

também sites, livros e dados do governo e do município de Natal, além de visitas ao bairro de Santos 
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Reis, para visualizar sua situação ambiental, assim como aplicar um questionário aos moradores da 

região sobre o tema em questão. 

Para a pesquisa em campo, um dos métodos utilizados foi a entrevista aos cidadãos de 

Santos Reis, sendo o questionário com 9 questões aplicado em diferentes pontos do bairro num 

período de dois dias. Dentre homens e mulheres foram entrevistadas 80 pessoas, com idades entre 

18 e 65 anos, respondendo questões relacionadas à poluição sonora e ruído no cotidiano. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Com a identificação do problema e a realização da pesquisa em contato direto com a 

população, foi possível encontrar alguns dados conclusivos acerca da problemática em questão. 

Através do questionário foram identificados os principais veículos de poluição sonora e aqueles que 

mais incomodavam os moradores, consequentemente reconhecendo os principais efeitos e causas 

desse tipo de poluição. 

3.1 Veículos de poluição sonora no bairro 

Apesar de a poluição sonora ser mais comum e evidenciada em bairros comerciais como o 

Alecrim e Cidade Alta - onde há intensa movimentação de veículos e de comércio, assim como 

sons de propagandas e em lojas -, ela também pode ser encontrada em bairros residenciais, o que é 

o caso de Santos Reis. De acordo com as pesquisas feitas na região, os principais veículos dessa

poluição são: Barulho de veículos, alto falantes de automóveis (quando há propaganda de eventos

que ocorrerão no local), festas (em que é posto músicas em volume elevado) e fogos de artifício.

Foi perguntado aos moradores sobre os ruídos que mais incomodam, dentre os quais foram 

listados: Trânsito, vizinhos, sirenes, alarmes, animais, construções, eletrodomésticos, fogos de 

artifício, templos religiosos quaisquer e clubes e casas de danças. Deste modo geral, foi percebido 

que os moradores se incomodavam mais com barulhos advindos de fogos de artifício (33,8%), 

construções (30%) e do trânsito (28,8%), como podemos observar na Figura 1. 

Figura 1 - Incômodo a ruídos 

Fonte: As Autoras 

3.2 Causas da poluição sonora 

A principal causa da poluição sonora é a presença de ruídos em grau elevado. Entretanto, 
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pôde-se perceber que a concepção popular de “ruído” é associada apenas sons de baixa intensidade, 

como por exemplo, o barulho de um ventilador ou o gotejar da água. Porém, o conceito é bem mais 

abrangente que isso. Ruídos são quaisquer tipos de sons desagradáveis aos ouvidos humanos e que, 

dependendo da intensidade e da frequência, podem acarretar problemas de saúde ao indivíduo. 

FIORILLO diz em Curso de Direito Ambiental Brasileiro que o resultado mais traiçoeiro ocorre em 

níveis moderados de ruído, porque lentamente vão causando estresse, distúrbios físicos, mentais e 

psicológicos.  

Como a poluição degrada o ambiente em que se vive, a poluição sonora degrada a audição, 

acarretando muitos problemas que afetam diretamente a saúde do ser humano. Pessoas expostas por 

um longo tempo a ruídos intensos estão propensas a apresentarem certos sintomas. “Ficar surdo é 

apenas uma das consequências” (FIORILLO, 2013).  

Os fones de ouvido são importantes causadores da poluição sonora. O principal problema 

desse veículo é o fato deles estarem em contato direto com o ouvido. Portanto, muitas vezes com o 

intuito de abafar outros ruídos exteriores, pessoas utilizam fones de ouvido em volume elevado. Ao 

ser perguntado sobre os malefícios do uso do fone de ouvido, 90% dos entrevistados afirmaram ter 

conhecimento dessa informação, todavia continuavam usando o utensílio imprudentemente. 

3.3 consequências da poluição sonora 

 De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) os ruídos podem causar 

diversos problemas à vida de uma pessoa, como a perda auditiva, dor, interferência na comunicação, 

dificuldade para executar tarefas, incômodo, etc. A pessoa exposta a muito barulho não sofre apenas 

com estresse ou problemas psicológicos; as consequências são em vários sistemas do corpo. 

Registram-se sintomas de grande fadiga, lassidão, fraqueza. O ritmo cardíaco acelera-se e a pressão 

arterial aumenta. Quanto ao sistema respiratório, pode-se registrar dispneia e impressão de asfixia. 

No concernente ao aparelho digestivo, as glândulas encarregadas de fabricar ou regular os elementos 

químicos fundamentais para o equilíbrio humano são atingidas (MACHADO, 2015. p. 616).  

Na pesquisa ao Bairro de Santos Rei foi perguntado aos moradores se eles percebiam se 

apresentava algum tipo de reação ao expostos a muito barulho ou ruído constante. Como pode ser 

observado na Figura 2, os sintomas que mais se destacaram dentre os elencados, foram a falta de 

concentração e irritabilidade, com 63,8% e 52,5% respectivamente. 

Figura 2 - Sintomas provocados pelos ruídos em moradores de Santos Reis 

Fonte: As Autoras, 2017. 
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Quando foi perguntado aos entrevistados se eles se sentiam afetados e expostos a ruídos no 

local de trabalho ou estudos, a maioria afirmou que não se sentia expostas nos dois casos, porém, uma 

parte considerável afirmou que se sentiam afetados e expostos, e consideravam esses ruídos muito 

intensos. O índice de negação deve-se, em muitos casos, a moradores que não trabalham e/ou não 

estudam. Por outro lado, a parcela que afirmou que os ruídos no local de trabalho ou estudos eram 

muito intensos, deve-se em parte, a pessoas que trabalham em construções, metalurgia, e com trânsito, 

ou trabalham com confecção de roupas ou salões de beleza. 

3.4 Legislação sobre poluição sonora 

A lei N° 4.100, de 19 de junho de 1992, do código do meio ambiente, em seu parágrafo único 

diz que fica proibido produzir ruídos e vibrações prejudiciais ao ambiente, à saúde pública, à 

segurança, ao bem-estar e ao sossego público ou da vizinhança. 

Na pesquisa, algumas pessoas relataram que se sentiam bastante incomodadas com barulho 

de festas que ocorriam nas proximidades e que ultrapassam o horário permitido por lei. Grandes 

reclamações ocorrem também no período do carnaval, pois no bairro há duas escolas de samba, assim 

como muitos blocos. Sobre esse ponto, o código do meio ambiente, no artigo 84, fala que se torna 

proibida a emissão de ruídos e vibrações em zonas residenciais das 22 horas até as 6 horas do dia 

seguinte. 

Quando em relação aos veículos propagadores de ruídos, no bairro é presente grande 

divulgação de eventos ou festas, porém devido a intensidade desses sons os prejuízos à saúde são 

evidentes. O código ambiental de Natal (1992) fala, em seu artigo 85, que se torna proibido no 

município de Natal o uso de alto-falantes em publicidade comercial, assim como o uso do mesmo 

para a difusão de mensagens religiosas ou políticas fora de igrejas ou partidos políticos, a não ser que 

se obtenha um alvará de funcionamento ou uma licença de localização e funcionamento. 

Quando o assunto é ruído dentro de casa, dos quais as mulheres afirmaram se incomodar 

bastante, o item II da Res. CONAMA nº 001 de 1990 assegura que “são considerados prejudiciais à 

saúde e ao sossego público,[...] os ruídos superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 

10.152, Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT” (MILARÉ, 2015, P. 736).  

Na NBR 10152 de 1992, apresenta-se uma tabela com o tipo de localidade e o nível de decibéis 

confortáveis ao ouvido humano, nos quais o menor valor representa nível sonoro para conforto e o 

maior valor significa o nível sonoro máximo aceitável para a finalidade.  

Tabela 1 - Nível dB (A) 

RESIDÊNCIA dB (A) 

Dormitórios 35 – 45 

Salas de estar 40 – 50 

 Fonte:  NBR 10152, 1992 (adaptado). 

Todavia, apesar de existir toda uma legislação relativa à Poluição Sonora, não há uma 

aplicabilidade dessas normas por parte do Poder Público municipal, dificultando uma padronização 

e melhora. Para que as leis sejam postas em prática, se faz necessária fiscalizações constantes com o 

intuito não apenas de aplicar punições, mas também de conscientizar e ensinar a população o modo 
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correto de se tratar o problema, pois a falta de conhecimento se tornou a principal causa da 

persistência. 

Portanto, o principal entrave que está presente no bairro de Santos Reis é a falta ou poucas 

informações sobre o assunto. Pôde-se observar através da pesquisa in loco, que os moradores não 

estão completamente conscientes do problema e de sua seriedade, dificultando a busca por soluções 

(Figura 3). Deste modo, faz-se necessário conscientizar a população, através, por exemplo, da 

distribuição de folhetos informativos e educacionais sobre esta poluição, indicando quais os direitos 

e deveres e a quem recorrer em casos de persistência de barulho em níveis inadequados (Figura 4). 

Figura 3 - Grau de conhecimento dos moradores de Santos Reis sobre poluição sonora 

Fonte: As autoras, 2017. 

Figura 4 - Conhecimento dos moradores de Santos Reis sobre a que órgão denunciar casos de 

poluição sonora 

Fonte: As autoras, 2017 

É essencial que o indivíduo se fiscalize e aos outros ao redor, assim como é dever do 

governo combater esta poluição, como prevê o artigo 23 Constituição Federal. Em casos de denúncia, 

se deve contatar a SEMURB ou a polícia ambiental. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil vive uma realidade preocupante, pois a poluição sonora é um impasse alarmante na 

sociedade. É uma realidade frequente no dia-a-dia e pode acarretar sérios danos aos seres humanos. 

Embora seja um fenômeno invisível, as suas consequências à saúde humana são devastadoras. 

Portanto, é necessário que o governo dê importância ao assunto e comece a tomar medidas para 

reparar e/ou mitigar o problema. Uma sugestão é o desenvolvimento de palestras que conscientizem 

a população sobre o problema, suas causas e consequências. Na pesquisa, a maioria dos entrevistados 

afirmaram saber o que é poluição sonora, porém esse conhecimento é pouco e primitivo. 

Só a partir do conhecimento coletivo é que os indivíduos poderão perceber o quanto os ruídos 

fazem mal à saúde, e começarão a tomar medidas para diminuir o impacto desta poluição. Só daí em 

diante é que irá se começar a ter uma maior conscientização e fiscalização por parte dos moradores, 

assim como uma maior cobrança para que o governo tome medidas de fiscalização e socioeducativas. 

Outra medida preventiva é a arborificação o bairro como um todo, já que as árvores servem 

como bloqueio natural da poluição sonora, além de serem beneficentes para que o ar seja de maior 

qualidade, diminuindo assim a poluição do ar; assim o bairro e a cidade ficaram mais bonitos, 

saudáveis, mais protegidos dos ruídos e purificados. Mas é apenas com a articulação de todos os 

membros do bairro que se alcançará um bairro melhor para todos. 
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EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL: PRÁTICAS E PROPOSIÇÕES 
NA COMUNIDADE DO MORCEGO (RN) 

RESUMO 

O trabalho relata pesquisa realizada com o objetivo 

de propor um plano de gestão para melhoria do 

desempenho ambiental de agroecossistemas na 

comunidade do Morcego-RN. Na pesquisa foram 

utilizados os seguintes procedimentos: revisão de 

literatura, observações, análise de imagens, bem  

como entrevistas aos trabalhadores rurais e 

técnicos de cooperativa de assistência rural, 

envolvidos com a gestão ambiental e 

agroecologia. Com base no processo de pesquisa, 

foi possível formular um plano de gestão, 

apresentado neste trabalho, enfatizando a gestão 

e a educação ambiental

ABSTRACT 

The paper reports research with the objective of 

proposing a management plan to improve the 

environmental performance of agroecosystems 

in the Morcego-RN community. Literature 

research, observations, image analysis, well 

As interviews with rural workers and cooperative 

technicians of rural assistance, involved with 

environmental and agroecological management. 

Based on the research process, it was possible to 

formulate a management plan, present a 

management framework and an environmental 

education 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho “Educação e gestão ambiental:  práticas e proposições na comunidade do Morcego 

(RN) ” relata o processo de pesquisa realizado com vistas a responder o seguinte problema:  Que 

plano de gestão ambiental pode ser proposto para melhoria do desempenho ambiental de 

agroecossistemas da comunidade do Morcego? Com base, no problema apresentado, definimos como 

objetivo geral do estudo: propor um plano de gestão ambiental para melhoria do desempenho 

ambiental de agroecossistemas da referida comunidade.  

A comunidade do Morcego integra o município de Campo Grande, situado no bioma caatinga. 

PALAVRAS-CHAVE:  Gestão ambiental. Agroecossistema. Meio ambiente. 

KEYWORDS:  Environmental management. Agroecosystem. Environment 
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Na região encontramos uma flora diversa como a carnaubeira, jurema, aroeira, pereiro, juazeiro, 

oiticica. Entre as rasteiras foram encontradas o cipó de vaqueiro, jucá, catanduba, jenipapo, além do 

mandacaru, xique-xique, coroa de frade, macambira, dentre várias outras. A comunidade é constituída 

de 86 famílias residindo na área rural que fazem uso de práticas agroecológicas e métodos simples de 

produção, como a vedação ao uso de inseticidas, herbicidas, pesticidas e outros insumos químicos. 

As famílias residentes na referida comunidade enfrentam dificuldades como a falta de maiores 

investimentos pelo governo tanto na distribuição de sementes quanto no escoamento da produção. 

Apesar disso, as famílias encontram auxílio através da sua Associação, a qual oferece suporte técnico 

para o manejo nas propriedades, inclusive até cedendo terrenos para os diversos cultivos como de 

capim, sorgo, capim elefante, hortaliças e frutíferas. O abastecimento de água é garantido pelo açude 

da comunidade com capacidade de 8 milhões de m³ de água, o qual garante o abastecimento para uso 

da irrigação e dessedentação dos animais. Em épocas de estiagem prolongada, o açude também serve 

a outras comunidades, o que o deixa com uma demanda elevada de fornecimento de água. Além disso, 

a comunidade vivencia a problemática da captação ilegal da água feita por empresas da região por 

meio de caminhões-pipa com fins particulares. 

 As famílias usufruem de programas sociais do Governo para o auxílio nas vendas de seus 

produtos, como por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que estabelece um limite 

para que as famílias possam vender ao Governo, com valores pré-definidos, o Agroamigo e 

Agroamigo Mais, oferecendo linhas de crédito ao produtor para ampliação da produção rural, além 

do Seguro Safra.  

A maior dificuldade apontada pelas famílias é a mesma de toda a região Nordeste: a falta de 

chuva bem como a dificuldade na gestão dos recursos hídricos. A água captada da chuva é 

armazenada em cisternas com capacidade de até 16 mil litros (figura 01) para o consumo doméstico. 

É possível observar que a cisterna se localiza bem próximo da residência, pois a água que é captada 

na calha é armazenada na cisterna para posterior utilização em atividades domésticas.Para a 

realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes procedimentos: revisão de literatura, pesquisa 

de campo com observações, registro e análise de imagens, bem como entrevistas aos trabalhadores 

(as) rurais e técnicos de cooperativa de assistência rural, envolvidos com a gestão ambiental e 

agroecologia. Com base no processo de pesquisa, foi possível formular um plano de gestão, 

apresentado neste trabalho, enfatizando a gestão e a educação ambiental.  

Figura 01: Encanação interligando a calha da residência à cisterna 

Fonte: O autor 

A Gestão ambiental constitui-se em um conjunto de diligências que dirigem o manejo integral 

do sistema ambiental. Como a gestão de espaços protegidos pelo seu valor natural, a Gestão 
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Ambiental implica a inter-relação com várias ciências, devendo ser praticada de forma trans e 

interdisciplinar para abordar os problemas a ela relacionados. A Gestão Ambiental surge da 

necessidade de tornar viável a exploração dos recursos naturais disponíveis, de forma racional, sem 

comprometer a disponibilidade futura desses recursos para futuras gerações. 

A relevância deste trabalho reside no fato proporcionarmos ao público participante da 

pesquisa, orientações técnicas e educativas no sentido de aperfeiçoar o trabalho já desenvolvido pela 

comunidade do Morcego, aliando educação e gestão ambiental. Além disto, nos possibilitou 

reconhecer que para além das inúmeras dificuldades enfrentadas pela população do semiárido 

nordestino, o processo de organização vem possibilitando a construção de alternativas agroecológicas 

de modo coletivo e solidário.  

METODOLOGIA 

Quanto aos procedimentos metodológicos esta pesquisa caracteriza-se como sendo 

bibliográfica, pois foi desenvolvida a partir de material constituído principalmente de livros e artigos 

científicos (GIL, 2008). Também se constitui em um estudo de caso, uma vez que se destinou a 

investigar uma comunidade, no caso, a “Comunidade do Morcego”, localizada na zona rural, 

pertencente ao município de Campo Grande-RN.  

Para coleta de informações, além da observação dos agroecossistemas desse campo empírico, 

foi utilizada a entrevista (semiestruturada) com as famílias de cada agroecossistema. A coleta das 

informações foi realizada in loco, por meio de entrevista (fonte impressa) com as famílias 

responsáveis pelos seus respectivos agrossistemas na comunidade do Morcego (Figuras 01, 02 e 03) 

e com informações fornecidas pelo técnico de cooperativa dos agricultores, responsável pela 

orientação às famílias. Através dos dados coletados foi possível levantar indicadores ambientais, 

econômicos, sociais e político-institucionais.  

Para análise dos dados foi adotado o método do Ponto de Saturação, que consiste na 

observação e coleta de dados em que cessa a necessidade de novas informações, quando determinado 

dado é atingido, pois não causará alterações no objeto de estudo; ou seja, trata-se de um método que 

consiste em observações com um valor mínimo de 8 e máximo de 15 observações para que seja 

alcançado o ponto de saturação (THIRY-CHERQUES, 2009). 

Nesse método, caso não seja possível alcançar o valor com o número máximo de observações, 

os quesitos deverão ser revistos, devendo-se eliminar fatores que possam impedir que o método 

avance, tais como: formulação dúbia de informações, amplitude das respostas e grau de variedade das 

respostas.  

2 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Apresentamos parte do plano de gestão elaborado a partir da pesquisa junto à comunidade, 

tendo como referência os indicadores identificados. Segundo Santos (2004), os indicadores são 

parâmetros que permitem a visualização e descrição de um estado ou fenômenos que ocorre em um 

meio. Afirma ainda que bons indicadores devem ser capazes de representar a realidade, 

consequentemente, auxiliando na tomada de decisões pelos gestores.  No processo de elaboração do 

plano de gestão os indicadores ambientais utilizados foram: tratamento de escassez da água; 

destinação dos resíduos sólidos e queimada zero, mas, em virtude da elaboração e desenvolvimento 

deste artigo, apenas o Programa Água no Morcego está contemplado na apresentação. 
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Programa Água no Morcego 

Na entrevista sobre a realização do tratamento da água armazenada no agroecossistema, 25% 

dos entrevistados responderam que realizam o tratamento da água coletada e armazenada nas 

cisternas, no entanto, 75% dos entrevistados afirmam não realizar nenhum tipo de tratamento com a 

água (Gráfico 01). 

Gráfico 01– Tratamento da água armazenada 

Gráfico 02 – Escassez de água no Agroecossistema 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

O gráfico 02 reflete bem a principal dificuldade das famílias na comunidade: a falta de água. 

Neste quesito, os agricultores ressaltaram que a implantação de cisternas comuns e do tipo 

“calçadão”, permitiram o acúmulo de água durante o ano inteiro. A partir dos problemas levantados 

e das sugestões construídas coletivamente foi possível elaborar a seguinte proposta, denominada 

“Água no morcego”. 

Quadro 01 – Programa água no Morcego 

Objetivo 

 Diminuir o consumo de água;

 Otimizar o aproveitamento da água da chuva;

 Sensibilizar as famílias;

 Higienização das cisternas;

 Utilização da técnica de desprezo de 1mm;

 Análise de água para irrigação

62%

25%

13%
Sazonal

Nunca

Frequentemente

ESCASSEZ DE ÁGUA NO AGROECOSSISTEMA
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Meta 

 Reduzir em 10% o consumo de água nos agroecossistemas;

 Fazer a vistoria periódica de todas as válvulas e torneiras dos

agroecossistemas das famílias.

Descrição 

do Programa 

Inicialmente será designado um membro da cooperativa Sertão 

Verde  para uma convocação de assembleia junto à comunidade. 

Na ocasião, será apresentada aos moradores uma visão do 

agroecossistema do ponto de vista da economicidade e seus 

respectivos impactos financeiros no orçamento das famílias, com 

a estimativa de orçamentos e benefícios às pessoas da 

comunidade. Aquisição, por meio de financiamento do Governo, 

de mais uma cisterna para a utilização da água para atividades de 

irrigação, limpeza, descarga sanitária e dessedentação de animais. 

Serviços 

necessários 

 Assembleia na comunidade para a divulgação de boas práticas

de redução do consumo e redução do desperdício, bem como a

consulta de opinião para verificar a aceitação do Programa.

 Viabilidade técnica de implantação;

 Vistoria das válvulas e torneiras;

 Palestra de sensibilização às famílias e dicas de medidas para

economizar água em casa.

Materiais 

necessários 

 Para as duas cisternas:

1. Mão de obra e materiais de revestimento para a obra, além

de 08 sacos de cimento; - 72 latas de areia grossa e lavada;

- 20 carrinhos de areia para forrar o local de fabricação das

placas.

2. Placas do teto - material necessário: - 35 latas de areia

lavada; - 05 sacos de cimento.

3. Caibros - 119 metros de ferro 08 milímetros; - 30 latas de

areia lavada; - 25 latas de brita; - 05 sacos de cimento.

4. Construção da laje do fundo - material necessário: - 09

varões de ferro de 6,3 milímetros; - meio quilo de arame

recozido número 18; - 08 sacos de cimento; - 72 latas de

areia lavada; - 32 latas de brita.

5. Levantamento das placas da parede - material necessário:

- 12 latas de areia lavada; - 02 sacos de cimento; - meio

metro de cano de 1 polegada; - Para escoramento utilizar

varas: sendo 74 varas de 40 centímetros de comprimento;

74 varas de 01 metro e 10 centímetros e 74 varas de 01

metro e 70 centímetros.

6. Amarração das placas - material necessário: - 45 quilos de

arame galvanizado número 12.

7. Reboco da parte externa - material necessário: - 45 latas de

areia lavada; - 05 sacos de cimento.

8. Reboco da parte interna da cisterna - material necessário:

- 30 latas de areia lavada; - 05 sacos de cimento; - 03 litros

de Vedacit

9. Reboco do fundo - material necessário: - 18 latas de areia

lavada; - 03 sacos de cimento; - 01 litro de Vedacit.
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10. Pilar central - material necessário: - O pilar central é feito

com caibro de madeira e tem 03 metros de altura; - 01 roda

de madeira com 80 centímetros de diâmetro e 05

centímetros de espessura.

11. Colocação dos caibros - material necessário: - sobra do

arame da amarração da cisterna; - 1 lata e meia de areia

lavada; - 12 quilos de cimento; - 1 lata e meia de brita.

12. Reboco do teto - material necessário: - 27 latas de areia

lavada; - 03 sacos de cimento.

13. Colocação da tampa - material necessário: - massa do

reboco da coberta.

14. Material necessário: - 2.500 tijolos comuns; - 10 sacos de

cimento; - 100 latas de areia.

15. Construção do decantador - material necessário: - 50

tijolos comuns; - um pouco de massa da construção do

contorno da calçada; - meio metro de cano de 01 polegada;

- 02 metros de cano de 100 milímetros; - 01 joelho de 100

milímetros.

16. Construção do piso - material necessário: - 26 sacos de

cimento; - 234 latas de areia lavada;

17. Pintura - material necessário: - 01 lata de cal.

Responsável 
 Profissional de engenharia ou profissional habilitado que

possua conhecimentos na área.

Prazo 
03 Meses 

Investimento 

total 

- Cisterna de calçadão: R$ 7.562,43

- Cisterna de enxurrada: R$ 6.298,33

Total: 13.860,76 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

3   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização desta pesquisa nos proporcionou não apenas obter um diagnóstico da 

comunidade em diversos aspectos, especialmente na dimensão socioambiental, mas também a 

oportunidade de ver a apresentação de um plano de gestão ambiental da comunidade para indicadores 

socioeconômicos, tais como o aproveitamento e tratamento de água e sobre o destino de resíduos 

sólidos. 

Apesar das dificuldades no meio rural, a percepção de uma melhoria de qualidade de vida 

surgiu a partir de um olhar por parte da própria comunidade, contando com apoio da esfera pública. 
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Assim, essa relação deve ser fortalecida e ampliada com o intuito de se ter uma produtividade 

acentuada através de parcerias entre instituições públicas, associações e escola da comunidade, com 

o foco na sustentabilidade dos recursos disponíveis e com ações voltadas ao desenvolvimento e

implementações de técnicas ambiental e financeiramente viáveis, sinalizando para ações

socioambientais perenes e que permitam o desenvolvimento das mais diversas atividades no espaço

rural no presente e que garanta o futuro das futuras gerações.

Como aponta Sauer e Balestro (2009), há uma necessidade de um diálogo entre a ciência e o 

saber popular que permeie uma construção interativa e participativa na gestão da paisagem e dos 

recursos naturais. Técnicas de manejo sustentável dos solos, a conservação dos recursos naturais, a 

valorização dos saberes local e a independência dos pequenos agricultores, que comercializam seus 

produtos sem a presença de atravessadores significa uma nova forma de organização do território 

camponês.  

A consciência ambiental que se desenvolve a partir do trabalho acompanhado de um processo 

educativo, ao nosso olhar constitui-se como condição indispensável à realização de qualquer 

programa de gestão ambiental, seja qual for o agroecossistema. A proposta de programa apresentada 

por nós não se constitui em lição para a comunidade, mas, sobretudo, em instrumento de diálogo, na 

perspectiva de que a implementação do saber acadêmico prescinde de respeito ao saber popular, por 

sua vez rico e valioso, conforme percebemos em nossos diversos encontros na comunidade. 
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IDENTIFICAÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS PRODUTORAS DE TOXINAS 
DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS HÍDRICOS DA REGIÃO 

POTENGI 

Eduardo Ferreira dos Santos1, Maria Geysiane de Lima Nascimento2, Leonam Gomes Coutinho3

RESUMO 

A ocorrência de cianobactérias em mananciais 

é frequentemente acompanhada pela produção 

de cianotoxinas implicadas em diversos 

problemas de saúde. Este estudo visa 

identificar as principais cianobactérias 

presentes nos açudes da Região Potengi. Para 

isso foi realizada a identificação por 

microscopia óptica e a análise físico-química 

do açude Campo Grande (São Paulo do 

Potengi). Resultados iniciais mostraram uma 

variedade de cianobactéria das ordens 

Chroococcales e Oscillatoriales.  Este 

trabalho possui grande importância para a 

comunidade local que utiliza o reservatório.

ABSTRACT 

The occurrence of cyanobacteria blooms is 

often accompanied by the production of 

cyanotoxins which are implicated in various 

health problems. This study aims to identify 

the main types of cyanobacterial living in the 

Potengi region. Optical microscopy and 

physical and chemistry parameters have been 

performed. Results showed a high diversity of 

Chroococcales e Oscillatoriales order. 

Additionaly, physical and chemistry 

parameters demonstrated normal levels 

according Brazil regulation. This work shows 

great importance for local community which 

uses the water in its activities.  

PALAVRAS-CHAVE:  Cianobactérias, Região Potengi, Cianotoxinas, Oscillatoriales. 

KEYWORDS:  Cyanobacteria, Potengi region, Cyanotoxins, Oscillatoriales. 
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1 INTRODUÇÃO 

A expansão de áreas urbanas com o intuito de acomodar o crescimento populacional tem 

resultado em alterações na qualidade ambiental e no consumo dos recursos naturais. Essa intensa 

pressão antropogênica sobre o ambiente tem causado graves problemas ambientais tais como, 

deficiência de água potável e mudanças na evolução natural dos ecossistemas aquáticos devido a 

extinção de espécies o que exige a necessidade de sistemas de monitoramento ambiental contínuo 

(Besarab e Novik, 2016). 

As cianobactérias têm sido utilizadas fortemente como um microrganismo importante na 

avaliação da qualidade da água de um ambiente, principalmente em relação a sua capacidade de 

produção de metabólitos secundários tóxicos, também conhecidos como cianotoxinas. Essas toxinas 

compõem várias classes e possuem diferentes mecanismos de ação que podem ser hepatotóxicas, 

neurotóxicas, citotóxicas e dermatotóxicas (Bortoli e Pinto 2015). Além disso, algumas 

cianotoxinas tem um potencial para bioacumulação em animais de níveis tróficos mais baixos, tais 

como poliquetas e ostras, o que pode promover problemas ao longo da cadeia trófica (Umehara et 

al., 2017). Apesar das diferentes classes de cianotoxinas, as microcistinas pertencem a um grupo de 

peptídeos cíclicos hepatotóxicos que tem sido amplamente estudadas em função da diversidade de 

gêneros que a produzem, entre eles Microcystis, Dolichospermum (Anabaena), Nostc, Planktothrix 

(Oscillatoria), Hapalosiphon, and Anabaenopsis (Carmichael 1997; Codd et al., 1999).   

A floração de cianobactérias em corpos aquáticos tem sido considerada um problema 

mundial e associada a diferentes fatores, tais como, a eutrofização. Nos reservatórios brasileiros 

esse tipo de desequilíbrio ambiental também tem sido associada a presença massiva de 

cianobactérias tóxicas (Magalhães et al.., 2017; Santana et al., 2016). No estado do Rio Grande do 

Norte, alguns estudos têm sido realizados em reservatórios de água e demonstrados a presença 

marcante de cianobactérias (Chellappa et al., 2009; Eskinazi-Sant’Anna et al., 2013). No entanto, 

nos reservatórios das cidades que compõe a Região Potengi nada tem sido descrito até o momento.  

Ao longo das últimas décadas a preocupação com a presença de cianobactérias produtoras 

de toxinas nos reservatórios de água está principalmente relacionada com seus efeitos danosos a 

saúde dos animais e seres humanos. E muito embora, nos estados brasileiros empresas de 

monitoramento de água tenham obrigação de analisar qualitativamente bem como quantitativamente 

a qualidade da água em relação a cianobactérias, estas não conseguem avaliar todos os 

reservatórios, o que acaba promovendo a exposição de animais e seres humanos ao possível contato 

com as cianotoxinas.  

Grande parte dos municípios da região Potengi vem ao longo dos últimos anos recebendo 

água da Lagoa do Bonfim através da adutora Monsenhor Expedito, mesmo assim, as cidades ainda 

possuem mananciais superficiais que são utilizadas na sua grande maioria para agricultura, pesca e 

recreação. Por exemplo, o município de São Paulo do Potengi possui o açude Campo Grande, 

considerado um ponto turístico para recreação da região, bastante utilizado para pesca e irrigação. 

Entretanto, após o início do abastecimento da região pela adutora já mencionada a companhia de 

água e esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) não tem realizado um acompanhamento da 

presença de cianobactérias e consequentemente das toxinas produzidas por elas nos reservatórios 

hídricos da região. Portanto, este estudo tem como objetivo identificar as principais cianobactérias 

com potencial para a produção de toxinas presentes nos principais mananciais superficiais das 

cidades da Região Potengi. Adicionalmente, este estudo possui grande relevância ambiental e social 

para região, bem como institucional considerando foco tecnológico em meio ambiente do campus 

do IFRN- São Paulo do Potengi. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo e coleta do material 

As principais áreas a serem estudadas serão o açude Campo Grande (São Paulo do Potengi) 

(Figura 1), açude do bairro Boa Sorte (São Pedro) e açude do pinga (São Tomé). Além disso serão 

realizados 2 coletas anuais em cada um dos principais reservatórios da região. As primeiras coletas 

serão realizadas na estação chuvosa, enquanto que as segundas coletas serão realizadas nos períodos 

de estiagem. 

A coleta será manual utilizando o frasco de 1 L na camada superficial (até 30cm), tomando-

se o cuidado de não preenchê-lo completamente para facilitar a homogeneização em laboratório; 

Após a coleta a amostra será refrigerada e protegida ao abrigo da luz. 

Se necessário será adicionado ainda em campo, formol até uma concentração final de 5%, 

ou lugol, procurando manter uma alíquota, em um frasco menor (100mL), refrigerada para 

observação do material vivo. 

Figura 1. Açude Campo Grande do município de São Paulo do Potengi 

2.2 Identificação e/ou análise qualitativa 

Para realizar a identificação das cianobactérias, as amostras serão analisadas em 

microscópio óptico com um conjunto de lâmina e lamínula. Os procedimentos com amostras vivas 

serão realizados até 12 horas após a coleta, evitando-se a perda significativa de organismos. 

Parte da amostra fixada com formol será centrifugada a 2500rpm durante 20 min. Em 

seguida a partir do sedimento serão preparadas 3 lâminas para observação em microscópio 

biológico, visando a identificação dos táxons. 

A identificação microscópica será auxiliada com chaves de classificação. 

2.3 Parâmetros Físico-Químicos 

Parâmetros físico-químicos tais como níveis de nitrato, turbidez, alcalinidade, dureza total, 

sólidos totais e pH serão realizados em parceria com o grupo pertencente ao Núcleo de Estudos de 

Águas do Semiárido (NEAS) do campus São Paulo Potengi, coordenado pelo professor Renato 

Dantas. 
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2.4 Screening e desenho de Primers para a cianobactérias 
Com o objetivo de realizar uma identificação mais precisa e complementar os dados obtidos na 

microscopia, uma base de dados de primers específicos para cianobacterias está sendo construído. 

Para isso, será realizada uma busca na literatura para a obtenção de primers já descritos, nos casos 

em que uma dada cianobactéria não tiver seu primer já descrito, os primers serão desenhados 

utilizando as ferramentas do software Primer 3 do National Center of Biothecnology Information 

(NCBI). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Identificação de Cianobactérias 
Durante o mês de junho e julho foram realizadas coletas no açude Campo Grande do 

município de São Paulo do Potengi. Neste primeiro momento foi observado uma grande variedade 

de fitoplâncton, desde a presença de algas clorofíceas, protistas até cianobactérias (Fig. 2). As 

ordens Chroococcales e Oscillatoriales foram as mais marcantes até o momento. 

Figura 2. Diversidade de fitoplâncton presente na água do açude Campo Grande em São Paulo do 

Potengi. Presença de cianobactérias da ordem Chroococcales (a, d), ordem Oscillatoriales (b) e 

algas unicelulares clorofíceas e diatomáceas (c). 

a b

c d
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3.2 Obtenção dos Primers 

Os primers obtidos inicialmente conforme descrito no tópico metodologia encontra-se na 

Tabela 1. Poucos primers foram encontrados disponíveis na literatura, sendo a maioria desses 

utilizados para os genes do RNA ribossômico 16S e para toxinas específicas. 

Tabela 1. Primers de cianobactérias disponíveis na literatura 

3.4 Parâmetros Físico-químicos 
Durante a amostragem da coleta realizada no açude Campo Grande (São Paulo do Potengi), 

os valores de oxigênio dissolvido, dureza total, alcalinidade, turbidez e pH foram razoáveis 

conforme os valores máximos permitidos de acordo com a resolução n° 375, 2015 do CONOMA, 

por conta das características meteorológicas da região, o açude está constantemente exposto a altas 

temperaturas e incidências luminosas, o que somado ao enriquecimento artificial com nutrientes 

está altamente propicio a floração de cianobactérias.  

Tabela 2: Parâmetros físico-químicos do açude Campo Grande (São Paulo do Potengi). 

*: Valor Máximo Permitido de acordo com a resolução n° 357, 2015. CONOMA; ou Portaria n° 

2914, de 2011 do Ministério da Saúde. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos inicialmente foi possível observar uma grande variedade de 

cianobactérias de ordens específicas, sendo algumas delas com grande potencial para produção de 

cianotoxinas. No entanto, uma análise mais especifica em nível de gênero se faz necessária. Além 

disso, os resultados iniciais obtidos ficaram restritos ao açude Campo Grande do município de São 

Paulo do Potengi, o que se faz necessária a continuidade do projeto extendendo-o para os 

reservatórios de outras cidades da região. Paralelamente, dados dos parâmetros físico químicos 

devem correlacionar com dados de prevalência de cianobactérias. Uma atualização, bem como, o 
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desenho de novos primers também deverão ser executados nos próximos meses. Portanto, em 

virtude do projeto ter sido iniciado a poucos meses é esperado que dentro dos próximos meses, 

estudos mais detalhados permitirão a consolidação dessa pesquisa e a divulgação dos resultados 

para que alcance a comunidade acadêmica interessada no assunto.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas 

RESUMO 

 Os estudos ecotoxicológicos são 

grandes ferramentas por serem capazes de 

detectar os impactos de poluentes perante os 

organismos vivos. Este trabalho objetiva a 

elaboração da carta controle de um cultivo de C. 

silvestrii no IFRN e torná-lo mais uma 

ferramenta para avaliação ecotoxicológica no 

Estado. A metodologia foi baseada na norma 

ABNT NBR 13373/2017. Os resultados ficaram 

dentro deste intervalo, denotando que o cultivo 

está apto para ser usado em testes de toxicidade 

com amostras ambientais.

ABSTRACT 

Ecotoxicological studies are great tools 

for being able to detect the impacts of pollutants 

on living organisms. This work aims to 

elaborate the control char of a C. silvestrii crop 

in the IFRN and make it one more tool for 

ecoloxicological evalution in the state . The 

methodology was based on the ABNT NBR 

13373/2017 standard. The results were within 

this range, denoting that the culture is suitable 

for use in toxity tests with environmental 

samples. 

PALAVRAS-CHAVE: Ecotoxicologia, Ceriodaphnia silvestrii, ambientes aquáticos, testes de 

sensibilidade. 

KEYWORDS: Ecotoxicology, Ceriodaphnia Silvestrii, aquatic environment, ensitivity tests. 
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 Os corpos d’água são de extrema importância para a sobrevivência de cada ecossistema que 

os envolve. Entretanto, mesmo com a dependência desse recurso essencial e limitado, a intervenção 

antrópica vem prejudicando a qualidade das águas, por meio das diversas modificações no meio 

ambiente. A poluição produzida, consequência da evolução, afeta todo o sistema da vida na terra, da 

atmosfera ao lençol freático. Infelizmente, há um grande número de poluentes que são lançados no 

ambiente, e efundidos nos ecossistemas aquáticos, de modo temporário ou como forma de 

disposição final de resíduos.  

 Dessa forma, acentua-se a necessidade da utilização de ferramentas que permitam a análise 

da qualidade da água, a fim de garantir seu aproveitamento para fins econômicos e para consumo 

humano, além da conservação dos mananciais e dos ecossistemas neles contidos. Uma grande 

ferramenta para tal são os estudos ecotoxicológicos aquáticos, os quais, ao invés de apenas 

identificar os agentes tóxicos isoladamente, detectam a ação desses em conjunto, perante os 

organismos vivos de um corpo receptor de efluentes.  

Atualmente, dispomos de diversas normas regulamentando ensaios ecotoxicológicos que 

realizam essa avaliação com algas, crustáceos e peixes, tais como a NBR 13.373, que discorre sobre 

os testes com Ceriodaphnia silvestrii. Por apresentar fácil cultivo, pequeno porte, importância 

ecológica e ciclo de vida curto, em geral, os organismos da família Daphnidae são 

preferencialmente utilizados (Rand, 1995 apud Coelho, 2008).  

Dessa forma, este trabalho objetiva a elaboração da carta controle de um cultivo de 

Ceriodaphnia silvestrii e mantê-lo em boas condições para validá-lo e torná-lo mais uma ferramenta 

para avaliação ecotoxicológica no Rio Grande do Norte, sob orientação da ABNT NBR 13373 de 

2017.  

2 METODOLOGIA 

A metodologia para manutenção do cultivo de C. silvestrii foi baseada na norma ABNT 

NBR 13373/2017, que orienta a realização de testes de toxicidade crônica com Ceriodaphnia spp. 

A temperatura do cultivo foi controlada (23°C ± 2ºC), bem como seu fotoperíodo (12 horas de 

claro, com luminosidade difusa) e a alimentação foi fornecida diariamente - uma vez ao dia - com 

ração para peixe. Semanalmente, foi ,também, realizada a renovação da água de todos aquários. 

Aqueles aquários que possuíram mortalidade superior a 20% são descartados, assim como os 

organismos com idade superior a 21 dias. 

A água de diluição utilizada foi coletada na Lagoa de Jundiaí, localizada no município de 

Macaíba/RN. Após a coleta, a água é filtrada à vácuo com membrana filtrante de 0,45μm e 

permanece aerando por, no mínimo, 24 horas antes de ser utilizada. Além disso, a dureza total e o 

pH são verificados. 

Na verificação da sensibilidade dos organismos, utiliza-se como substância de referência o 

cloreto de sódio (NaCl), com a qual prepara-se cinco soluções-testes diferentes (0,6mg/L; 1,0mg/L; 

1,3mg/L; 1,6mg/L e; 2,2mg/L). Para cada solução são realizadas 10 réplicas em recipientes 

transparentes de 30ml, onde foram depositados 15ml da solução. O controle também foi preparado. 

Para elaboração da carta controle, foram considerados os valores de CE50% advindos dos testes de 

sensibilidade, que foram plotados para o cálculo de valor médio, desvio padrão e coeficiente de 

variação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os organismos do cultivo conseguiram sobreviver e manter boa reprodutibilidade nas 

condições adequadas, sem o estresse dos organismos e sem o consequente aparecimento de 

1 INTRODUÇÃO 

XIII CONGIC | III SECITEX 1286



espécimes machos. Para tanto, a água apresentou temperatura média entre 23,5°C, bem como 

dureza total média entre 40mg CaC03 e 48mg CaCO3/L, pH de 7,5. 

O valor médio das CE50 obtidas nos testes de sensibilidade foi de 1,30mg/L, sendo o desvio 

padrão de 0,188 e coeficiente de variação de 0,035. O intervalo de sensibilidade para os organismos 

cultivados no IFRN, portanto, foi de 0,92mg/L à 1,67mg/L (média + 2 desvios padrão), e todos os 

resultados ficaram dentro deste intervalo, denotando que o cultivo está apto para ser usado em testes 

de toxicidade com amostras ambientais. Mendonça (2006) e Alves (2015) obtiveram resultados 

similares, com intervalos de 0,70 à 1,09mg/L e 1,00 à 1,61mg/L, respectivamente. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

Logo, para garantir a um ecossistema equilibrado para os organismos que habitam os corpos 

aquáticos, faz-se necessária a utilização de ferramentas que permitam a análise da qualidade desse 

recurso, além da conservação dos mananciais. Nessa perspectiva, a execução deste trabalho 

configurou-se como o implante de mais uma ferramenta de estudo ecotoxicológico e análise de 

águas e efluentes no estado do Rio Grande do Norte, auxiliando o desenvolvimento de atividades já 

existentes, bem como a inserção de outros estudos sobre gestão integrada de disposição e 

tratamento de efluentes tóxicos em ambientes aquáticos e seus efeitos. 
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RESUMO
O trabalho teve por objetivo avaliar alimentos 

cárneos enlatados, comercializados no 

município de Currais Novos, contribuindo para 

a segurança alimentar e a saúde pública. Foram 

realizadas análises microbiológicas de 

microrganismos mesófilos e clostridium sulfito 

redutores em 20 amostras. Os resultados obtidos 

constataram que 85% das amostras 

encontravam-se dentro dos padrões para ambas 

as análises, com exceção de três amostras que 

apresentaram resultados positivos para 

microrganismos mesófilos. 

ABSTRACT 
The objective of this study was to evaluate 

canned meat products commercialized in the 

municipality of Currais Novos, contributing to 

food security and public health. Microbiological 

analyzes of mesophilic microorganisms and 

sulfite reducing clostridia were performed in 20 

samples. The results obtained showed that 85% 

of the samples were within the standards for 

both as analyzes, except for three samples that 

presented positive results for mesophilic 

microorganisms. 

1 INTRODUÇÃO 

A análise microbiológica de derivados cárneos enlatados contribui para a segurança 

alimentar e saúde pública, ao detectar, por meio de análises microbiológicas, a presença de 

microrganismos patógenos nos alimentos.  

As doenças veiculadas pelos alimentos (DVA’ s) são geralmente provenientes da 

contaminação biológica, que esses alimentos encontram-se propensos. (VENDRAMINI, 2014) 

Entre os alimentos que podem ser considerados veículos, através dos quais os 

microrganismos conseguem penetrar no corpo humano e causar doenças, estão os enlatados. Apesar 

de serem fabricados com o objetivo de manter o alimento isento de contaminação, acabam 

tornando-se um vetor perigoso de microrganismo patogênico, principalmente daqueles capazes de 

sobreviver em ambientes anaeróbios e dos que produzem esporos, estruturas de latência, como os 

representantes do gênero Clostrídios. (CAPALONGA, R. et al., 2010;) 

Apesar de toda metodologia desenvolvida para retardar e inibir a degradação dos produtos 

enlatados, tal processo ainda não proporciona uma total assepsia. Isso porque, microrganismos 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos enlatados, segurança de alimentos, análises microbiológicas. 

KEYWORDS:  Canned food, food safety, microbiological analysis. 
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podem sobreviver ao tratamento térmico, assim como um posterior vazamento das latas, permite a 

entrada dos mesmos. (ROÇA, 2002). 

Em suma, o presente trabalho, teve como objetivo inspecionar a qualidade microbiológica 

de alimentos enlatados, mais precisamente derivados cárneos, comercializados na cidade de Currais 

Novos. 

Mediante este estudo esperava-se que os produtos cárneos enlatados analisados, 

apresentassem índices referentes à detecção microbiana de acordo com as exigências da legislação 

vigente. 

Dentre as principais dificuldades encontradas, está a falta de diversidade das amostras na 

cidade, por se tratar de um município pequeno e riscos de contaminação no ambiente de 

manipulação da pesquisa.  

2 METODOLOGIA 

2.1 Coleta das Amostras 

As Coletas das amostras foram realizadas em alguns estabelecimentos que comercializavam 

produtos cárneos enlatados na cidade de Currais Novos e região, Rio Grande do Norte, essas foram 

transferidas assepticamente até o laboratório de Microbiologia de Alimentos e Biologia Molecular 

do IFRN - Campus Currais Novos, onde as análises foram efetuadas. O período das análises foi de 

Setembro/2016 à Maio/2017. 

2.2 Diluições Decimais (seriadas) 

As diluições em série das amostras foram efetuadas em salina fisiológica, de modo 

condizente com a orientação do fabricante, que utilizou de 8,5 gramas do meio, diluídas em 1000 

ml de água destilada. Posteriormente, a mistura foi submetida aos processos de homogeneização e 

autoclavagem. Em seguida, alíquotas de 25 gramas da amostra do produto foram transferidas de 

forma asséptica para um frasco de diluição que continha 225 ml da mesma. Com base nessa, foram 

realizadas as diluições seguintes. 

2.3 Contagem de  Clostridium Sulfito Redutores 

Para a determinação de clostridium sulfito redutores, foi utilizado o meio Shahidi Ferguson 

Perfringens (SFP) com adição de polimixina, que foi inserida no meio após a autoclavagem, 

juntamente com emulsão de gema de ovo, antes da distribuição em placas, seguindo-se as 

instruções dadas pelo fabricante. 

Conforme metodologia descrita por Silva et al. (2010), utilizou-se o método de 

plaqueamento  em profundidade das diluições seriadas       até     ) previamente preparadas. 

Assim sendo, partindo das diluições selecionadas, inoculou-se em placas vazias e previamente 

esterilizadas 1 ml de inoculo. Em seguida procedeu-se a distribuição do meio SFP, anteriormente 

esterilizado e mantido a 47ºC em banho-maria, sobre as placas inoculadas e por fim através de 

movimentos circulares ou em forma de oito realizou-se a homogeneização. 

Após solidificação as placas foram mantidas em jarras de anaerobiose  e incubadas  a 36ºC 

por 24 horas, para posterior leitura das colônias típicas de Clostridium sulfito redutores. 

É importante ressaltar que, segundo Shahidi & Ferguson, 1971, as colônias de Clostrídium 

perfringens detectadas nas análises deverão apresentar coloração preta no ágar SFP. Quando há a 

adição de Emulsão de ovo, pode-se apresentar um halo opaco ao redor das colônias devido à 

atividade da lecitinase. 
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2.4 Contagem de mesófilos em placas 

A contagem de mesófilos, segui-se o método APHA (American Public Health Association), 

na qual se utilizou as técnicas de plaqueamento em profundidade (pour plate) ou em superfície  

(spread plate). 

2.5 Plaqueamento em profundidade 

     A partir da escolha de três diluições adequadas da amostra, inoculou-se 1 ml de cada 

diluição em placas de petri separadas, estéreis e vazias.  Em seguida, foram vertidas nas placas 

inoculadas, 12 a 15 ml de PCA (Ágar Padrão para Contagem), previamente fundido e resfriado a 

45ºC. Sobre uma superfície plana sucedeu-se a homogeneização, movimentando as placas em forma 

de oito, as quais foram incubadas a 35ºC por 48 horas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados das análises microbiológicas de mesófilos e 

clostridium sulfito redutores em diversos derivados cárneos enlatados como da marca A, B, C, D e 

E comercializados na cidade de Currais Novos e região. Nesta análise, de uma forma geral, as 

amostras apresentaram bons resultados, com exceção de alguns casos nos quais foi encontrada uma 

alta contagem de mesófilos.  

AMOSTRAS MARCAS PRODUTO FABRICAÇÃO VALIDADE CCSR* 

(UFC/g)

CM* 

(UFC/g)

1 A Fiambre 

Sabor Frango 

14/06/2016 14/06/2020 Negativo Negativo 

2 B Fiambre 

Sabor Frango 

06/09/2016 06/09/2020 Negativo Negativo 

3 C Carne Bovina 

em conserva 

08/06/2016 08/06/2020 Negativo Negativo 

4 D Fiambre 

Sabor Frango 

01/09/2016 01/09/2020 Negativo INC* 

5 C Fiambre Sabor 
Bacon 

02/04/2016 02/04/2020 Negativo 1,60x  

6 A Fiambre 

Sabor Frango 

16/12/2016 16/12/2020 Negativo INC* 

7 C Fiambre 

Sabor Frango 

17/08/2015 17/08/2019 Negativo Negativo 

8 C Fiambre 

Sabor Frango 

17/06/2016 17/06/2020 Negativo Negativo 

9 E Salsicha 

tipo Viena 

15/12/2016 14/12/2020 Negativo Negativo 

10 E Fiambre Bovino 20/12/2016 12/12/2020 Negativo Negativo 
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11 D Fiambre 

Sabor Frango 

07/10/2015 07/10/2019 Negativo Negativo 

12 E Almôndega Bovina 
ao molho 

04/01/2017 05/01/2021 Negativo Negativo 

13 D Salsicha tipo Viena 02/12/2016 02/12/2019 Negativo Negativo 

14 F Fiambre 

Sabor Frango 

30/06/2015 30/06/2020 Negativo Negativo 

15 A Fiambre 

Sabor Frango 

07/11/2016 07/11/2020 Negativo Negativo 

16 A Fiambre 

Sabor Frango 

08/12/2016 08/12/2020 Negativo Negativo 

17 C Salsicha tipo Viena 01/09/2015 01/09/2018 Negativo Negativo 

18 E Fiambre 

Sabor Frango 

16/11/2016 15/11/2020 Negativo Negativo 

19 E Salsicha tipo Viena 15/12/2016 14/12/2020 Negativo Negativo 

20 E Almôndega Bovina 
ao molho 

04/01/2017 03/01/2021 Negativo Negativo 

TABELA 1: Análises microbiológicas de mesófilos e clostridium sulfito redutores nos derivados 

cárneos enlatados 

*INC: incontáveis

*CCSR: Contagem de  clostridium sulfito redutores

*CM: Contagem de Mesófilos

3.1 Contagem de  Clostridium Sulfito Redutores 

De acordo com os resultados apresentados na tabela, nenhumas das amostras analisadas 

apresentaram resultados positivos para clostridium sulfito redutores sulfito redultores, o que pode 

ser explicado devido ao número de tratamentos térmicos aos quais foram submetidos durante o 

processo de fabricação, sendo estes, responsáveis pela destruição de células ou esporos de 

microrganismos que possam prejudicar a qualidade física e/ou microbiológica do produto. 

PEREIRA, 2012, também encontrou resultados negativos para todas as amostras ao analisar 

a estabilidade microbiológica de fiambre, afirmando que tais resultados garantem que o tratamento 

térmico, a qual é submetida os produtos, é suficiente para a eliminação dos microrganismos em 

questão. 

3.2 Contagem de Mesófilos  

A análise microbiológica para a contagem de microrganismos aeróbios mesófilos 

encontrados em alimentos é uma das formas mais comumente utilizadas para indicação de limpeza 

e sanitização, controle de temperatura durante tratamentos térmicos utilizados nas indústrias tenham 

sido realizadas de forma correta. A determinação da presença dessas bactérias é importante, pois a 

maioria dos microrganismos patógenos de origem alimentar é mesófila. Essa contagem detecta, em 
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um alimento, o número de bactérias aeróbias e/ou facultativas e mesófilas (35 - 37° C), presentes 

tanto sob a forma vegetativa quanto esporulada (Silva, 2002). 

Com relação à contagem de mesófilos anaeróbicos, foram encontradas três amostras 

altamente contaminadas.  Os produtos fiambre sabor frango da marca D e A apresentaram 

crescimento significativo, mas não puderam ser contadas em função do alto valor de colônias 

bacterianas encontradas. Enquanto o produto fiambre da marca C apresentou um crescimento 

significativo de 1,60 x   UFC/g. Isso se deve, provavelmente, a ocorrência de erros durante o 

processamento, assim como na etapa de envase, uma vez que ao passar por todos os tratamentos 

térmicos essas colônias deveriam ser eliminadas. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os enlatados, por passarem por processos que proporcionam a esterilização, apresentam 

forte resistência à contaminação microbiana, assim como foi constatado pelos resultados das 

análises. Entretanto, a contaminação não se trata de um evento impossível, visto que a mesma 

ocorre em alguns casos devido ao fato de que os tratamentos não garantem uma total assepsia, uma 

vez que alguns microrganismos toleram tratamentos térmicos. Além disso, podem ocorrer certas 

injúrias nas latas, possibilitando o desenvolvimento dos mesmos.  
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ANÁLISES DE AMOSTRAS COLETADAS EM ESTUÁRIO, 
UTILIZANDO O EDX, LOCALIZADO EM NATAL/RN 

RESUMO 

O presente trabalho visa analisar, avaliar e 

identificar as concentrações presentes dos 

metais pesados em sedimentos arenosos e 

argilosos do estuário do Rio Potengi, ao que se 

refere à parte Natal/RN. Para isto foram 

coletadas amostras de 5 pontos diferentes ao  

longo do Rio Potengi, levadas ao laboratório 

para a análise elementar quantitativa de 

espectroscopia de raios X por dispersão em 

energia (EDX-720). Por fim, percebeu-se que 

em todos os pontos há presença de metais que 

são prejudiciais à saúde da população 

ribeirinha. .

ABSTRACT 

The present work aims to analyze, evaluate and 

identify the present concentrations of heavy 

metals in sandy and clayey sediments of the 

Potengi River estuary, as far as the Natal / RN 

part is concerned. For this, samples of 5 different 

points were collected from 

along the Potengi River, taken to the laboratory 

for the quantitative elemental analysis of X-ray 

spectroscopy by energy dispersion (EDX-720). 

Finally, it was noticed that in all points there is 

presence of metals that are harmful to the health 

of the population riverside 

1 INTRODUÇÃO 

Os metais é um grupo de elementos químicos sólidos (com exceção do mercúrio) que tem 

como características o brilho, a dureza, a cor, boa condutividade elétrica e térmica, são maleáveis e 

dúcteis e apresentam pontos de fusão e de ebulição muito elevados. Dentro deste grupo existem 

também os elementos com densidades mais elevadas, equivalentes a mais de 4,0 g/cm3, que se 

denominam como metais pesados. Além disso, ainda apresentam altos valores de número atômico, 

massa atômica e massa específica.  

Quando se encontram em alta concentração, são prejudiciais no que diz respeito à fauna, à 

flora e até mesmo para a própria população da região, que se encontra em constante contato com os 

sedimentos do estuário estudado do Rio Potengi.  

PALAVRAS-CHAVE: Rio Potengi, metais pesados, concentrações, saúde, meio ambiente.

KEYWORDS: Rio Potengi, heavy metals, concentrations, health, environment.
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No que concerne a este trabalho, tem-se por finalidade realizar uma avaliação a respeito das  
concentrações dos metais pesados presentes em sedimentos do estuário do Rio Potengi, em 

sua porção Natal/RN e os danos que podem trazer à população dessa localidade. Para tal, foram 

coletadas 05 amostras de diferentes pontos do estuário do presente rio, utilizando o método 

geoquímico para sedimento de corrente e amostra de solo, localizadas em mapa (Figura 1) 

elaborado na plataforma ArcGis da ESRI. 

Figura 1 – Mapa de localização das amostras coletadas e sua via de acesso 

Fonte: Autoria Prpria 

2 METODOLOGIA 

Foram coletadas cinco amostras do estuário do rio Potengi na porção Natal/RN. Destas, após 

serem pesadas, três foram bateadas, a fim de se obter os metais pesados advindos do sedimento 

arenoso. Do material adquirido após o processo de bateamento, uma certa quantidade resultante foi 

colocada em estufa à 100º C por um período de vinte e quatro horas. Em seguida, foi realizada a 

separação dos metais utilizando-se um ímã e um recipiente metálico, acrescido de agitação manual 

em consonância com a gravidade e atração magnética. Após serem pesados em uma balança de 

precisão, os concentrados resultantes dessas três amostras foram enviados para a análise elementar 

quantitativa de espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDX-720). Já as outras duas 

amostras, que estavam com alta concentração de água, submeteram-se a um procedimento pouco 

diferente. Também foram pesadas, colocados na estufa à 100º C, permanecendo lá por um período de 

vinte e quatro horas, até que fossem cominuídas em um moinho de martelo, e peneiradas pela peneira 

de 200 mesh, e o material resultante, quando pesado em balança de precisão, foi enviado para a análise 

de EDX-720 (Esquema 1). 
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Esquema 1 – procedimentos
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 1 encontram-se os resultados obtidos das amostras coletadas no estuário do Rio 

Potengi. Deve-se avaliar a massa do concentrado, quando levado em consideração o peso inicial das 

amostras, e os procedimentos experimentais por qual elas passaram. Dentre os metais pesados 

identificados e quantificados na pesquisa, o dióxido de titânio (TiO2) esteve presente em todos os 

pontos de coleta, e nos pontos de 1 a 3 como os mais abundantes, o que é preocupante à saúde 

humana, devido ao composto estar diretamente ligado à toxidade, e quando em contato, pode afetar 

diversos órgãos como o sistema nervoso central, medula óssea, fígado, coração e os gânglios 

linfáticos.  

Os metais que segundo o Departamento de MicroBiologia da Universidade de São Paulo 

(ICB-USP) são considerados micro contaminantes ambientais foram identificados na análise EDX. 

Dentre eles estão o ferro, zinco, manganês e inclusive o titânio. Além do mais, o elemento ítrio, 

uma das terras raras, foi identificado em todos os pontos. O óxido de rubídio (Rb2O), encontrado no 

Ponto 5, indica alta periculosidade à população ribeirinha, pois o composto é altamente radioativo 

quando em contato com a água. 

Pontos Peso inicial 

das amostras 

(Kg) 

Massa da 

análise em 

EDX (Kg) 

Metais encontrados Quantidade dos metais 

pesados, respectivamente 

(%) 

1 2,461 0,8517 Fe2O3; TiO2; ZrO2; MnO;

SO3; Cr2O3; K2O; ZnO; CuO 
43,3; 31,9; 1,8; 1,3; 1,2;

0,2; 0,07; 0,07;0,04 

2 1,337 2,8312 TiO2; Fe2O3; ZrO2; MnO;
Cr2O3; ZnO; CuO

47,1; 40,6; 2,4; 1,5; 0,08;

0,06; 0,06

3 2,771 1,4038 TiO2; Fe2O3; ZrO2; MnO;

K2O; Cr2O3; HfO2; ZnO

43,2; 34,2; 3,1; 1,2; 0,1;

0,1; 0,1; 0,07

4 3,250 1,4754 Fe2O3; K2O; SO3; TiO2;
ZrO2; SrO; MnO; ZnO 

14,7; 4,2; 3,5; 2,35; 0,9;

0,1; 0,1; 0,039 

5 3,325 0,6318 Fe2O3; TiO2; K2O; ZrO2;

MnO; Cr2O3; SrO; ZnO

19,5; 3,1; 2,2; 0,7; 0,1;

0,07; 0,05; 0,03

Tabela 1 – resultados dos pontos coletados 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se, portanto, a existência de metais pesados em alta concentração 

e periculosidade nos sedimentos arenosos e argilosos do estuário do Rio Potengi, que indiquem 

riscos à população próxima a este. Ainda que em baixas concentrações, elementos radioativos e 

de terras raras foram encontrados. Com isso faz-se necessário a continuação de levantamentos e 

investigações futuras com ainda mais riqueza de detalhes. 
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UMA ANÁLISE PRELIMIN AR SOBRE A BALNEABILIDADE DO RIO 
PIR ANHAS-ASSÚ NO PO RTO DA PESCARIA EM MACAU-RN 

OLIVEI RA, G. C.1; FERNANDES, W. F. 1; CO STA, M. S. S. P. 1 e CORDE IRO,  S. L. 1 

1, IFRN – Campus Macau 
ÁREA TEMÁTIC A: (Ciências biológicas). 

RESUMO 

O presente trabalho se propôs a determinar as 
condições preliminares de balneabilidade das 
águas do Porto da Pescaria localidade do  

município de Macau-RN, com intuito de 
verificar se são próprias ou impróprias para o 
contato primário. 

ABSTRACT 

The present study aimed to determine the 
preliminary conditions of bathing of the waters of 
Porto da Pescaria, locality of the municipality 

 of Macau-RN, to verify if they are proper or improper 
for the primary contact.

1  INTRODUÇÃO

A água é o líquido mais abundante do planeta e é essencial para a sobrevivência das plantas, 
animais e micro-organismos. É insubstituível para essa função, servindo como meio de transporte 
para substâncias vitais aos organismos e como ambiente para os habitantes de oceanos e lagos 
(PARRON et al, 2011). 

A falta de saneamento básico é um dos principais fatores para a veiculação de doenças, já que a 
água é uma das principais fontes de transmissão de patógenos como bactérias. As fontes de 
contaminação que alteram a qualidade das águas são diversas: esgotos domésticos, efluentes 
industriais, efluentes da agricultura, desmatamento, mineração, resíduos sólidos, efluentes da 
suinocultura, poluição difusa em áreas urbanas, salinização, acidentes ambientais, construção de 
barragens e aquicultura (SOUTO et al, 2015). O lançamento de esgotos domésticos, com ou sem 
tratamento prévio, em ambientes aquáticos afeta a qualidade da água do sistema receptor, provocando 
redução do oxigênio dissolvido, aumento da turbidez, mudanças do pH, entre outros efeitos, e tem 
reflexos sobre a manutenção das condições ideais para a sobrevivência dos organismos e sobre a 
saúde humana. (CARREIRA et al, 2001) 

A balneabilidade é um instrumento de “verificação de critério de uso” na medida em que 
determina se a praia tem qualidade para recreação de contato primário (natação, mergulho e esqui 
aquático) com base nos dados estatísticos de amostras, mas é também, um instrumento de “controle 
de qualidade” na medida em que permite a fiscalização e melhor visualização sobre a variação da 

PALAVRAS-CHAVE:  Balneabilidade, Análise Microbiológica, Piranhas - Assú. 

KEYWORDS:  Balneability, Microbiological Analysis, Piranhas-Assú. 
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qualidade das águas destinadas à recreação (CAMPOS, 2015). O tema balneabilidade apresenta uma 
enorme importância social, pois possui uma relação direta com os problemas de saúde pública e a 
degradação do meio ambiente (ANDRADE et al, 2013). Assim, este estudo executou análises 
microbiológicas e físico- químicas de amostras da água do rio Piranhas – Assú no Porto da Pescaria, 
a fim de apresentar resultados sobre a qualidade da água do rio e avaliar se o mesmo é próprio ou 
impróprio para atividades recreativas. 

2    METODOLOGIA

2.1. Amostragem e Coleta 

De acordo com a resolução CONAMA n° 274/2000 são necessárias no mínimo cinco coletas 
para validar os resultados das análises preliminares de balneabilidade. As coletas foram feitas no 
período entre 27 de julho de 2016 a 25 de agosto de 2016. 

Foram coletadas 03 (duas) amostras de água provenientes de um ponto de coleta e foram 
realizadas 05 (cinco) coletas, ou seja, a cada coleta, foram coletadas 03 (três) amostras, duas para 
análises microbiológicas e uma para análise físico-química, no fim foram coletadas um total de 15 
(quinze) amostras. 

As amostras provenientes do rio foram coletadas em frascos de vidro borosilicato com tampa 
rosqueada e previamente esterilizados, com capacidade de aproximadamente 250 mL. Antes do 
procedimento de coleta, os frascos foram lavados e secos. Após esta preparação, os frascos foram 
esterilizados em autoclave a 121°C por 15 minutos. 

2.2. Determinação de coliformes totais e termotolerantes 

Denomina-se de bactérias do grupo coliforme bacilos gram-negativos, em forma de bastonetes, 
aeróbios ou anaeróbios facultativos que fermentam a lactose a 35-37º, produzindo ácido, gás e aldeído 
em um prazo de 24-48 horas. São também oxidase-negativos e não formam esporos. (Brasil et al, 
2006). 

Técnica de Tubos Múltiplos (TTM) 
A determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes em uma dada amostra pode ser 

feita a partir da técnica de tubos múltiplos, na qual volumes decrescentes da amostra (diluições 
decimais consecutivas) são inoculados em meios de cultura adequados (LAQUANAM, 2009). 

Figura 01 – Esquema de inoculação das amostras no caldo lactosado na técnica de tubos 
múltiplos. 

Fonte: Autoria Própria 
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Após 24 horas de incubação, o ensaio presuntivo era considerado positivo se houvesse produção 
de gás, em qualquer quantidade e em qualquer tubo. Esta produção foi comprovada pela observação 
de gás dentro dos Tubos de Duram inseridos em cada tubo com caldo lactosado. Se não houvesse gás, 
prolongava-se a incubação por mais 24 horas. 

Após 48 horas de incubação, não havendo formação de gás em qualquer tubo, o ensaio era 
considerado negativo e a análise estava encerrada quanto a coliformes. Havendo formação de gás, 
anotava-se o número de tubos positivos e negativos. Dos positivos, transferia-se, com a ajuda de uma 
alça de platina flambada, três alíquotas para tubos com caldo lactosado verde brilhante bile (CLVBB), 
e incubavam-se os tubos durante 24-48 horas a 35°C. Passado o período de incubação, anotava-se a 
quantidade de tubos positivos e negativos. Dos tubos positivos contendo caldo verde brilhante, 
transferia-se novamente três alíquotas para o meio EC.  Após a inoculação em EC, incubavam-se os 
tubos em banho-maria por 24 horas na temperatura de 44,5°C + 0,2 e novamente anotavam-se os 
resultados positivos e negativos. Os resultados positivos e negativos obtidos na Técnica de Tubos 
Múltiplos são processados com auxílio da Tabela de Hoskins. O arranjo do número de tubos positivos 
do ensaio confirmativo, das três diluições, é transposto para tabela estatística que informa o NMP 
para as diferentes combinações de tubos positivos, fornecendo o número mais provável de 
microrganismos do grupo coliforme total e coliforme termotolerante. 

2.3. Análises Físico-químicas 

Para a coleta de dados como os parâmetros Temperatura (°C), pH, Turbidez (fnu), Condutividade 
elétrica (mS/CmA), Oxigênio Dissolvido (mg/ml), Salinidade (psu), STD (sólidos totais dissolvidos) 
(mg/lt), Amônia (NH h+) e Água do mar (Ω), fez-se o uso do Medidor Multi- Parâmetros (HANNA 
HI 9829), sendo este um medidor portátil para verificação da qualidade da água, especifico para 
análise ambiental. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos nas análises laboratoriais devem ser confrontados em tabela de NMP e 
expressos em NMP (Número Mais Provável) /100 ml de amostra (Tabela 01). 

TABELA 1 – Resultados das análises microbiológicas das amostras coletadas no rio Piranhas-
Assú. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1299



De acordo com a resolução CONAMA n° 274/2000, a balneabilidade do rio Piranhas-Assú às 
margens do porto da pescaria é considerada própria para recreação de contato primário subdivida na 
categoria excelente, ou seja: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 
uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes 
fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por l00 mililitros. Mas apesar 
disso foram encontradas nas amostras uma quantidade considerável de coliformes totais que segundo 
Bettega (2006) são um grupo de bactérias que contem bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios 
facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativa, capazes de crescer na presença de sais 
biliares ou outros compostos ativos de superfície, com propriedades similares de inibição de 
crescimento, e que fermentam a lactose com produção de ácidos, aldeídos e gás a 35ºC em 24-48 
horas. O que pode representar um indicativo de poluição por despejos de esgotos domésticos no local, 
o que representa um risco a saúde da população.

Em relação às análises dos parâmetros físico-químicas das amostras que são essenciais para 
manter o equilíbrio ecológico do ambiente, assim alguns parâmetros como temperatura, pH, 
condutividade, teor de sólidos totais dissolvidos (STD) e oxigênio dissolvido (OD) foram 
quantificados (PARRON et al, 2011). Depois de analisar as amostras foram obtidos os seguintes 
resultados na Tabela 02. 

Tabela 02 – Resultados das análises físico-químicas das amostras coletadas no rio Piranhas-
Assú. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação aos resultados obtidos nas análises microbiológicas, observou-se que todos os 
resultados para coliformes termotolerantes e E. coli deram negativos, algumas amostras deram 
positivas para coliformes totais, a possível causa da detecção destes coliformes nas amostras é o 
lançamento de esgotos domésticos não tratados diretamente no rio, de acordo com a resolução do 
(CONAMA 274/2000), devido essa quantidade de bactérias ter sido encontrada nas amostras em 
pequena escala, a balneabilidade do rio Piranhas-Assú no Porto da Pescaria em Macau-RN é 
considerada excelente. Nas análises físico-químicas das amostras coletadas em maré baixa encontrou- 
se em maior escala nos seguintes parâmetros: (CE) Condutividade elétrica, salinidade, (STD) sólidos 
totais dissolvidos, Amônia e água do mar, e explica pelo fato dos esgotos serem lançados no rio após 
o local das coletas em maré alta e antes destes locais em maré baixa, ou seja, em maré baixa a corrente
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marítima transporta o esgoto pela rampa que é o local escolhido pelos jovens da comunidade para o 
contato de recreação primário. Esse esgoto quando é lançado nos rios sem o devido tratamento pode 
consumir o oxigênio em seu processo decomposição e alguns nutrientes presentes nesses despejos, 
como fósforo e nitrogênio podem causar proliferação desenfreada de algas desequilibrando o 
ecossistema local. 

Por fim, observou-se que as políticas públicas devem trabalhar em conjunto com a comunidade 
para diminuir a poluição do rio Piranhas-Assú no Porto da Pescaria. Pois mesmo com a balneabilidade 
do local sendo considerado excelente (própria), na recreação de contato primário, por exemplo, na 
prática de natação, pode haver consumo via oral desta água contendo coliformes totais o que pode 
causar doenças futuras no indivíduo. 
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RESUMO

A poluição mercurial, decorrente da atividade 

garimpeira, tem sido objeto de estudos no Brasil 

e no mundo. O mercúrio metálico lançado no 

meio ambiente é volátil, incorporando-se aos 

organismos vivos pela cadeia alimentar. Dessa 

forma, pode ocasionar sérios danos à saúde dos 

animais e do ser humano. O presente trabalho 

visa analisar os impactos da utilização do 

mercúrio nos garimpos, bem como explicitar o 

processo e as patologias decorrentes do mineral. 

ABSTRACT 

Mercury pollution, due to digging activity, has 

been studied in Brazil and in the world. The 

metallic mercury released into the environment 

is volatile, being incorporated into living 

organisms by the food chain. In this way, it can 

cause serious damages to the environment and  

the health of animals and the human being. The 

present work aims to analyze the impacts of the 

use of mercury in mining, as well as to explain 

the process and the pathologies arising from the 

mineral. 

1 INTRODUÇÃO 

O mercúrio é um metal encontrado abundantemente na crosta terrestre, em suas formas 

orgânicas e inorgânicas, nos estados sólidos, dissolvido e gasoso sua volatização e lenta 

ocasionando em efeitos deletérios à saúde humana e meio ambiente [1] DE OLIVEIRA, Daniela 

Sousa et al. É utilizado de várias formas, entre as quais como matéria-prima na produção de 

produtos farmacêuticos (por apresentar propriedades antissépticas), como o mercurocromo e 

algumas pomadas dermatológicas, e amálgamas (por apresentar a propriedade de dissolver metais, 

como o ouro e a prata), empregados em restaurações dentárias. 

Nas áreas de garimpo do Brasil o mercúrio é largamente utilizado no processo de separação 

do ouro, presente na forma de pó na lama extraída pelos garimpeiros. A adição do mercúrio a essa 

lama dá origem a um amálgama de ouro, que é aquecido pelos garimpeiros com um maçarico, até 

que ocorra a evaporação completa do mercúrio e, consequentemente, a obtenção do ouro [2] DE-

PAULA, Victor Gomes; LAMAS-CORRÊA, Ronald; TUTUNJI, Valdi Lopes. 

PALAVRAS-CHAVE: poluição, mercúrio, ambiente, saúde. 

KEYWORDS:  pollution, mercury, environment, health. 
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O comportamento e a toxidez deste mercúrio serão dependentes não só das quantidades 

emitidas mais principalmente das complexas reações biogeoquímicas que poderão aumentar ou 

diminuir a biodisponibilidade deste mercúrio. A grande utilização de recursos pesqueiros pela 

população local poderá levar a impactos significativos sobre a saúde humana, ao contrário do 

verificado em regiões industriais onde a dependência desses recursos naturais é bem menor. Assim 

sendo, o presente trabalho visa analisar os impactos da utilização do mercúrio nos garimpos no 

meio ambiente, bem como explicitar o processo e as patologias decorrentes do mineral. 

2 METODOLOGIA 

Para o estudo de caso, foram consultadas bibliografias físicas e digitais, tendo destaque para 

artigos científicos da faculdade Alfredo Nasser, o jornal Global Nest, além de trabalhos científicos 

vinculados à Scielo, Science Direct, Capes e à revista Nature. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Contaminação do meio ambiente

Pelo desconhecimento técnico-operacional, além da ausência da cultura para reciclagem do 

mercúrio, pouco difundidas nos garimpos, aliadas ao custo relativamente baixo do metal líquido, 

grandes quantidades de mercúrio têm sido lançadas no solo, na água e no ar. O mercúrio é utilizado 

no processo de garimpagem em sua forma líquida para atrair o ouro diluído em um determinado 

solo, formando uma liga entre as substâncias. Quando esse concentrado é queimado, o mercúrio 

evapora deixando apenas o ouro em seu estado bruto. No entanto, os vapores de mercúrio 

produzidos no processo de queima, bem como os restos do mercúrio presentes na lama impregnada 

desse metal, provocam sérios problemas ambientais, entre os quais a contaminação das águas 

pluviais (chuvas) e fluviais (rios), tanto das áreas onde se desenvolvem os trabalhos de garimpo 

quanto nas populações adjacentes.  

Um dos mais dramáticos desastres ocorridos no mundo por causa da contaminação por 

mercúrio das águas de uma região aconteceu em Minamata, cidade costeira da porção meridional do 

território japonês. A população dessa cidade consumiu, durante um longo período, grande 

quantidade de peixes contaminados por dimetilmercúrio, o que provocou um mal que afeta o 

sistema nervoso central. A chamada doença de Minamata já levou à morte, nas últimas décadas, 

mais de 880 pessoas e provocou lesões irreversíveis em mais de 2200 habitantes da região. A tabela 

abaixo compara as emissões de mercúrio para a atmosfera oriunda de fontes industriais e do 

garimpo de ouro: 

Tabela 01. Emissão de mercúrio para a atmosfera no Brasil. Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION 
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3.2 Danos à saúde humana 

A população em geral pode estar exposta a compostos de mercúrio por inalação do ar na 

tempertatura ambiente, consumo de alimentos contaminados, pela água ou pelo solo, além da 

exposição dérmica a substâncias que contenham mercúrio. A toxicidade do mercúrio varia nos seus 

diferentes compostos. A contaminação com a substância pode ocorrer de forma direta, por inalação, 

ou indireta após sua precipitação no solo. 

A forma orgânica é extremamente tóxica, não apenas para o ser humano, mas para toda a 

biota. Devido ao radical orgânico, este composto pode entrar rapidamente na corrente sanguínea, 

causando danos irreparáveis ao sistema nervoso central. O quadro neurológico pode manifestar-se 

por tremores, alterações de sensibilidade dolorosa, térmica e tátil, alteração de reflexos, 

coordenação motora e até parkinsonismo. O quadro psíquico também pode constituir-se por uma 

variedade de outras anormalidades como alterações da personalidade, denominada eretismo 

psíquico, com sinais típicos e precoces da intoxicação crônica por mercúrio, tais como, 

irritabilidade, alteração da sociabilidade, insônia, estado de ansiedade, timidez, labilidade 

emocional, e, e nos casos mais graves, ocorre à diminuição da atenção, memória, até um processo 

de despersonalização geral [3] ZAVARIZ, C.; GLINA, D. M. R. 

A distribuição do metal no organismo pode segundo vários estudos relatados por Pavlogeorgatos 

(2002), gerar uma ampla variedade de efeitos tais como: doenças autoimunes, imunossupressão, 

anomalias cromossômicas, leucemia, câncer de fígado e de pulmão, infertilidade masculina, morte 

fetal, malformações congênitas, redução no peso do cérebro, retardo no crescimento, na fala, no 

caminhar e no desenvolvimento intelectual, deficiência de concentração, insanidade, distúrbios 

visuais e cegueira, alucinações, tremores, fraqueza muscular, ataxia, paralisia, coma, depressão, 

dispneia, hipertensão, taquicardia, perda de audição, de memória e da sensibilidade ao toque, 

gastroenterite, pneumonia e morte. 

O metil mercúrio pode provocar graves complicações à saúde de garimpeiros ou de pessoas que 

indiretamente são infectadas. Uma vez no organismo, ele rapidamente se converte em um complexo 

proteico, se mostrando bastante móvel nos tecidos corpóreos. Sua volatilidade o auxilia como 

grande agente tóxico contaminante, visto que apresenta uma espécie química estável na atmosfera, 

podendo ser transformado em escala global, afetando áreas remotas longe de fontes pontuais de 

contaminação. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que o mercúrio e um dos metais mais tóxicos lançados na natureza por 

atividades humanas, acarretando perdas para o ambiente como contaminação dos peixes e da água 

consumidos pela população. 

Conclui-se, portanto, que o mercúrio é bastante maléfico ao meio ambiente e à saúde 

humana, causando danos irreversíveis a ambos. Sua toxicidade é bastante preocupante, podendo 

afetar a vida da fauna e flora de regiões de garimpo. Tendo em vista a gravidade de tal problema, se 

faz necessário a conscientização dos trabalhadores de garimpos, através de medidas mitigadoras, 

como o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, buscando evitar o contato direto 

com o mineral e o gás. 
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Além disso, medidas preventivas e educativas em relação ao governo, para que ocorra uma 

fiscalização mais rígida de áreas do garimpo, além das populações adjacentes, afim de evitar 

contaminação do meio biótico e abiótico. É importante que haja uma conscientização política, 

econômica e cultural para o restabelecimento de um desenvolvimento sustentável entre o homem e 

o meio ambiente.
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RESUMO 

Apesar de importantes para o desenvolvimento 

da região, as obras relacionadas ao aeroporto de 

São Gonçalo do Amarante trazem 

consequências naturais alarmantes. O presente 

trabalho visa utilizar o Google Earth como 

objeto de investigação da crescente retirada de 

áreas verdes na região. Através das poligonais 

de base, foi possível retroceder o tempo das 

imagens e analisar as alterações causadas pelo 

desmatamento. Por fim, o Google Earth se 

mostrou uma ferramenta bastante aplicável na 

investigação de áreas através do tempo.

ABSTRACT 

Although important for the development of the 

region, the works related to the São Gonçalo do 

Amarante airport have alarming natural 

consequences. The present work aims to use 

Google Earth as an object of investigation of the 

growing withdrawal of green areas in the 

region. Through the basic polygons, it was 

possible to retrace the time of the images and 

analyze the changes caused by deforestation. 

Finally, Google Earth has proved to be a very 

applicable tool in investigating areas over time. 

PALAVRAS-CHAVE:  Ambiente, RN, Investigação, Google Earth. 

KEYWORDS:  Enviroment, RN, Investigation, Google Earth. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1306



1 INTRODUÇÃO

As novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC), fundadas num avanço sem 

precedentes da microeletrônica, e surgidas na América do Norte a partir da década de setenta do 

século passado (Castells, 1999), revolucionaram, ainda que com todo um caráter de seletividade, 

as formas de apreensão e representação do mundo [1].

Com a facilidade que atualmente existe para trabalhar-se com dados georreferenciados, 

informações gratuitas e de acesso para o público em geral, um exemplo dessa disponibilidade é o 

Google Earth [2]. O presente trabalho visa investigar, do ponto de vista socioambiental, os 

impactos da construção do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, no município de 

São Gonçalo do Amarante. Para tanto, utilizou-se do Google Earth para a análise temporal, com 

auxílio da ferramenta de transposição de área através dos anos decorridos das imagens do 

aplicativo. 

Figura 01. Vista aérea da área do aeroporto no processo de construção 

O Aeroporto Internacional de Natal — Governador Aluízio Alves é um complexo 

aeroportuário brasileiro, o principal do Estado do Rio Grande do Norte, localizado no município 

de São Gonçalo do Amarante. Situa-se a 24 quilômetros do centro de Natal e é administrado pelo 

Consórcio Inframérica. É o primeiro aeroporto privatizado do país. O terminal possui capacidade 

anual de 6,2 milhões de passageiros e foi inaugurado em 31 de maio de 2014. 

Assim como Cazetta (2011) coloca que a paisagem é passível de ser observada através de um 

“Globo giratório”, do qual seja esta paisagem observada anteriormente por nossa própria 

presença no local. Pode-se desta maneira comparar um Globo Terrestre manual com o Google 

Earth, pois, este se trata de um Globo, porém digital, o que possibilita a riqueza de informações 

contidas em um recurso digital, inimaginável em um Globo Terrestre convencional [3].
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2 METODOLOGIA

Inicialmente, foi necessário, por meio do Google Earth, ir até a área correspondente ao

Aeroporto Internacional de Natal Governador Aluízio Alves, localizado em São Gonçalo do 

Amarante e, traçar uma poligonal de base, em que esta é feita criando quatro pontos de vértice e 

os ligando.  

Após ser traçada a poligonal, ela foi isolada do mapa e então se tornou possível manuseá-la 

de diversas formas, de modo que pudesse, assim, voltar no tempo para ter uma noção das 

mudanças que ocorreram em relação aos parâmetros ambientais. 

Depois que a poligonal é criada, existe uma opção no Google Earth que se chama “imagens 

históricas”, que ao clicar nela aparecerá outra opção denominada “tempo”. Nessa última opção, 

são encontrados inúmeros anos diferentes, desde 1960 até a atualidade. Com isso, foram 

selecionados alguns desses anos, tomando como princípio o começo das obras do aeroporto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Desde 1996, as obras do aeroporto Governador Aluísio Alves começaram a ser pensadas, no

intuito de dividir as atividades militares das necessidades civis, de modo que a área utilizada já 

fosse sendo isolada. Até o ano de 2000, ela foi cercada, terraplanada e desmatada. 

Imagem 02. Área do aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves em 2003. Fonte: Google Earth. 

Em 2009, um termo de cooperação entre a Infraero e o 1º Agrupamento de Engenharia do 

Exército Brasileiro foi assinado com o intuito de construção das pistas de pouso, incluindo também 

as pistas de táxi, infraestrutura de balizamento e proteção ao voo, sistema de drenagem e pátio de 

estacionamento de aeronaves. 
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Imagem 03. Área do aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves em 2008. Fonte: Google Earth. 

Em 2012, foram iniciadas as obras do terminal de passageiros e cargas, a cargo da 

concessionária, após a entrada da presidente Dilma Rousseff e a assinatura do contrato de concessão 

do aeroporto ao Consórcio Inframérica. 

Imagem 04. Área do aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves em 2012. Fonte: Google Earth. 

As obras foram finalizadas em 2013 pelo Exército e, em 2014, o aeroporto inicia seu 

funcionamento, recebendo como estreia o evento da Copa do Mundo. 
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Imagem 05. Área do aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves em 2016. Fonte: Google 

Earth.

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como a resolução nº 001/86 da CONAMA define, impacto ambiental seria qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas, ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente, afetem: a) saúde, 

segurança e bem estar da população; b) as atividades sociais e econômicas; c) a biota; d) as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; d) a qualidade dos recursos ambientais [4].  

A partir da análise iconográfica e da bibliografia consultada para realização do estudo, pode-se 

concluir que apesar do desenvolvimento social, o meio ambiente deve ser levado em consideração. Com 

área total de 15.000.000,00m², o aeroporto Internacional governador Aluízio Alves é de extrema 

importância para a capital natalense, que se beneficia bastante com o tráfego de turistas durante o ano. 

No entanto, também se deve haver cautela no desmatamento de uma área tão vasta, principalmente 

numa região com diminuição crescente de sua concentração verde.  

Portanto, sugerem-se medidas de recuperação ambiental no entorno da área do aeroporto, como 

por exemplo, a criação de um cinturão verde, que favoreceria a fauna, flora e a população, já que 

mitigaria a poluição sonora que o aeroporto pode trazer. De maneira sustentável e ecológica, Natal 

poderia contar com um dos melhores aeroportos do país e, tão importante quanto, de uma região 

reflorestada para benefício a longo prazo dos arredores, melhorando o clima e a qualidade de vida de 

toda a região.  
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RESUMO 

A responsabilidade com o lixo encontra cada vez 

mais dificuldades no que diz respeito à 

destinação final. Portanto, objetiva-se debater o 

quanto alguns métodos de tratamento do lixo 

podem prolongar a vida útil dos aterros 

sanitários. A metodologia foi a pesquisa 

exploratória bibliográfica. A reciclagem, 

reutilização e compostagem são métodos que 

precisam da participação da coletividade, e 

ambos trazem contribuições significativas.

PALAVRAS-CHAVE: Lixo, tratamento, vida, útil, aterros. 

ABSTRACT 
Responsibility for waste is increasingly difficult 

as regards final destination. Therefore, it is aimed 

to discuss how some methods of treatment of 

trash can prolong the useful life of the landfills. 

The methodology was the exploratory 

bibliographical research. The recycling, reuse 

and composting are methods that require 

community participation, and both bring 

significant contributions. 

KEYWORDS: Trash, treatment, life, useful, landfills. 

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa se concentra no destino final dos resíduos sólidos urbanos, pois encerrar o ciclo 

de vida destes é algo que está como responsabilidade do poder público, não obstante deveria contar 

com a participação de toda a coletividade. E com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), 
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lei 12.305/2010, a destinação final ambientalmente correta é um dos pontos que ganha destaque, pois 

traz metas e prazos para a erradicação dos aterros comuns (lixões), já que estes se caracterizam como 

método de disposição mais prejudicial e mais usado no país, o qual consiste na simples descarga do 

lixo sem qualquer tratamento e/ou técnica protetiva ao meio (LIMA, 2004), para dar lugar aos aterros 

sanitários. 

O ser humano é tido como foco porque a princípio são visadas as consequências que afetarão 

a sociedade em geral, todavia é necessário pensar prioritariamente no cenário ambiental, antes de 

tudo porque, segundo o caput do artigo 225 da Constituição Federal/1988, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é essencial à qualidade de vida. Então, focar nas consequências ao 

homem é focar primeiramente nas consequências ao ambiente.  

Essas considerações trazem à baila a relevância das discussões a respeito das consequências 

das ações humanas para a vida na Terra, principalmente quando se fala e defende a equidade 

geracional, capacidade das presentes e futuras gerações usufruírem dos recursos naturais disponíveis 

e com boa qualidade, inserida no conceito de desenvolvimento sustentável. A questão é que o debate 

e difusão desse assunto precisa encontrar cada vez mais lugar social através de todos os níveis de 

educação, trazendo a educação ambiental como método de informação e também como formadora de 

ideias para que cada indivíduo transforme seu comportamento e sua forma de ver e pensar a natureza.  

A ideia de causar mudança comportamental se insere também na forma como as pessoas lidam 

com a responsabilidade pelo lixo que produzem, muitas vezes a transferem totalmente para o sistema 

de limpeza pública, e também como lidam com o consumo. Sendo assim, a pesquisa não foi feita 

pensando em um público específico, mas sim em toda população urbana que tem uma inevitável 

produção de lixo diária e é responsável pelo que produz, além de ter total autonomia para gerenciar 

os seus resíduos, e também por se beneficiar do sistema de limpeza pública e consequentemente dos 

aterros sanitários.   

Diante disso, o presente estudo objetiva avaliar de maneira geral alguns métodos de tratamento 

do lixo já existentes quanto a aplicabilidade deles para que a vida útil dos aterros sanitários seja 

prolongada, a saber: reciclagem, reutilização, e compostagem, buscando, especificamente, determinar 

o quão necessária é a participação da coletividade para que as projeções referentes ao resíduos sólidos

urbanos sejam melhores, e que o aterro sanitário é a destinação final mais correta, se valendo de

contribuições para que o seu desempenho ambiental seja cada vez melhor. Por isso, espera-se atestar

o quanto é urgente que os aterros sanitários recebam cada vez menos resíduos e mais rejeitos.

2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa trata-se de pesquisa exploratória, por ser desenvolvida com a finalidade 

de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato (GIL, 2014), qual seja, 

a importância de determinadas práticas de tratamento dos resíduos para a amplitude da vida útil dos 

aterros sanitários, possibilitando estudos futuros mais profundos e focados. A pesquisa exploratória 

busca a identificação de tendências (GIL, 2014). Utiliza-se do método de abordagem indutivo, 

baseado na observação e informação, buscando chegar-se a conclusões prováveis (GIL, 2014), tendo 

por base a revisão de literatura. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1312



3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após 20 anos de debates, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei n° 12.305, 

de 2 de agosto de 2010, entra em vigor no cenário legislativo ambiental e sanitário brasileiro, 

objetivando organizar as formas de tratamento e disposição final do lixo. Ela atenta para a gestão 

integrada e o gerenciamento correto através de princípios,objetivos e instrumentos estabelecidos, 

além de metas e prazos, como o da erradicação dos lixões até 2014, além de ser um instrumento para 

inclusão social, pois versa também a respeito da importância dos coletores para a dinâmica dos 

resíduos na sociedade. 

Ressalta-se que a PNRS faz distinção entre os termos resíduo e rejeito. Resíduo sólido é todo 

material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, 

que possam ser submetidos a processos tecnológicos de tratamento disponíveis. Rejeitos são resíduo 

sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada. 

O aterro sanitário é definido como um processo de disposição final, ou seja, é o último 

encaminhamento possível aos resíduos, caracterizado por ser desenvolvido no solo, mas seguindo 

técnicas que o protejam, tendo normas operacionais para confinação segura. É constituído de células 

com formato específico, que recebem uma geomembrana, camada de material impermeabilizante, 

para então receber as camadas de lixo e de material inerte ou solo (LIMA, 2004). No aterro também 

são executados os sistemas de drenagem de líquidos e percolados e de gases, construção de áreas de 

emergência, e área de captação e tratamento dos líquidos e percolados. 

Toda desenvoltura e capacidade dos aterros depende da operacionalização técnica das 

empresas responsáveis, mas seu tempo de vida e valor ambiental-sanitário recebe contribuições 

daqueles que produzem o lixo que eles recebem, pois o gerenciamento que cada pessoa desenvolve 

com seu resíduo resulta em espaço a ser utilizado com rejeitos. O gerenciamento compreende um 

conjunto de ações exercidas de modo indireto ou direto nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos (BARROS, 2012). 

Sendo algumas ações do gerenciamento de total responsabilidade do poder público, o que não isenta 

a participação de todos os indivíduos. 

A reciclagem é um dos métodos de gerenciamento mais famosos, que além de contribuição 

ambiental apresenta contribuição social, porque é o meio de sobrevivência de uma grande parcela da 

população em situação de risco. Atualmente, o lixo doméstico apresenta grande variedade de 

materiais passíveis de serem reciclados, são os materiais secos, divididos também em plásticos, 

papéis, vidros e metais. Tais materiais apresentam grande valor quando se reflete na prática de 

retorno: retorná-los à indústria para que sejam utilizados como matéria-prima para formação de novos 

bens. 

É importante considerar que existem técnicas específicas para a reciclagem de cada material 

supracitado, por exemplo, para reciclar o papel são necessárias etapas que para a reciclagem do metal 

ou plástico não é preciso, conforme é especificado por Barros (2012). Outro quesito a ser pontuado é 

quem estará direcionada a função de realizar a coleta, pois pensado em participação popular, cabe a 

cada pessoa desenvolver em sua residência a separação dos materiais e a coleta ser feita por um grupo 

de coletores atuando junto ao sistema público de limpeza, e em outros casos a eficiência das 

cooperativas para separar todo material antes do despejo nas células dos aterros. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1313



A reutilização segue a mesma ideia da reciclagem, excluindo-se a urgência de uma coleta e 

envio para a indústria, já que ela pode ser realizada segundo a sensibilização de cada pessoa. Tem-se, 

então, algumas considerações relevantes: o processo de conscientização, o qual consiste em trazer o 

bom senso acerca da consequência do consumo desenfreado, e o processo de informação, o qual 

consiste em investir no conhecimento das pessoas a respeito do que elas podem fazer para reutilizar 

um objeto e influenciar para que isso se torne uma prática comum. 

A reutilização, portanto, como método em que o material não sofre alteração alguma e é 

utilizado na forma como estava, ganha mais espaço ainda por não apresentar determinado custo e ser 

de mais facilidade para que as pessoas desenvolvam habitualmente, minimizando fortemente, quiçá 

erradicando, a ida de muitos objetos parcos para as células dos aterros. Ela agrega valor aos objetos 

antes tido como sem utilização, colabora com a diminuição de gastos imediatos e proporciona maior 

tempo de utilização de um material, que pode um dia ser encaminhado a um aterro, mas com muito 

mais tempo de uso, ou ser reciclado. 

Seguindo a ideia de tornar o resíduo em matéria prima, a compostagem surge da utilização 

dos resíduos orgânicos (restos de alimentos, cascas de frutas e verduras, excrementos) e verdes 

(material de podagem e capinação) para produção de composto orgânico. A arte de fazer composto 

do lixo surge atualmente como extravasamento do modo de pensar do homem moderno e se baseia 

em técnicas que devem ser seguidas à risca (LIMA, 2004). Segundo Barros (2012), a matéria orgânica 

ocupa grande espaço nos aterros, pois está presente nos resíduos sólidos urbanos em frações elevadas, 

consequentemente ela, quando encaminhada aos aterros, reduz a sua vida útil em potencial. 

O ideal seria que aquelas pessoas que não pudessem desenvolver uma compostagem caseira, 

recebessem incentivos para separar seus resíduos orgânicos, que seriam coletados adequadamente e 

enviados para os locais aptos e com as reservas de compostagem. Portanto, há ação conjunta do poder 

público, em ser o responsável pelo incentivo e pela coleta, e população, em reconhecer a 

responsabilidade de separar os resíduos e saber que estes receberão um destino adequado e com uma 

finalidade bem mais agregadora.  

Ambos métodos abordados e analisados contribuem sim para atual situação dos resíduos, em 

que existe uma preocupação constante no que fazer e como fazer para diminuir a presença deles nos 

locais inapropriados e também para que os locais adequados possam ter sua funcionalidade alargada. 

É claro que toda a contribuição dessas práticas, ao se pensar numa participação da maioria 

populacional, tem um resultado mais à longo prazo. Deve-se existir a preocupação em como se portar 

com algo que sempre existirá enquanto a raça humana existir, os seus resíduos. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa abriu olhares referentes a significância da contribuição de cada método abordado, 

embora não exista resultados quantitativos, e sim previsões pertinentes acerca da forma como se dá a 

relação com o lixo, focando em ações aplicáveis na realidade. Houve preocupação em esclarecer os 

métodos para que houvesse mais informação, e consequentemente aproximar o público da 

conscientização. 

 E esta conscientização rodeia a importância dos aterros sanitários no espaço urbano, que 

produz tanto resíduo e precisa ter uma alternativa viável como depósito final. Sendo que o destino 

final precisa ser pensado para os rejeitos, aquilo que realmente não pode ter outro destino ou forma 

de aproveitamento, e não para os resíduos, que possuem valor, geram algo lucrativo e benefícios.  
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Se faz necessário existir uma equiparação toda baseada num processo educativo ambiental, 

em que se aproxima indivíduo e realidade, e nisso consiste a informação e o conhecimento acerca de 

determinado fato, e ainda a etapa em que se faz o reconhecimento das consequências das ações 

desenvolvidas. Sendo assim, a população precisa ter acesso à importância do gerenciamento dos 

resíduos; saber os contras em torno da situação atual do lixo, e os prós alcançados com a mudança de 

hábitos e aquisição de determinados comportamentos. 

Portanto, participação conjunta é essencial, já que desenvolver os métodos de tratamentos em 

questão faz parte de uma realidade colaborativa, em que a população põe em prática a 

responsabilidade pelo seu lixo, e cada indivíduo se compromete em tratar o que produziu; e o poder 

participa do processo educativo, mas também, através do sistema de limpeza pública, viabiliza o 

encaminhamento adequado de cada método. 

Por fim, considera-se a relevância desta pesquisa como discussão teórica que antecipa o 

trabalho empírico, o qual consiste em desenvolver qualitativamente programas de incentivo tanto na 

esfera pública como privada para que os métodos (reciclagem, reutilização e compostagem) sejam 

realizados com mais frequência ou desenvolver pesquisas em que se constate quantitativamente a 

aplicabilidade dos mesmos para os aterros sanitários. 

Ademais, focar em trabalhos em que se busque analisar os ganhos econômicos e/ou sociais do 

gerenciamento é uma vertente que converge para a continuidade do debate ambiental sobre os 

resíduos sólidos e as ações humanas. E ele precisa existir para que cada vez mais busquemos a quebra 

do juízo de valor negativo dado ao lixo, principalmente no cenário nacional. 
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RESUMO 

Esse trabalho consiste em analisar a utilização 

das vídeo-aulas no ensino e na Biologia, como 

uma proposta pedagógica, em duas turmas de 

alunos do ensino médio no IFRN Campus 

Macau. Foi produzido uma vídeo-aula sobre o 

tema “Fungos e suas doenças” e aplicado nas 

turmas, a fim de verificar sua eficácia para o 

ensino de Biologia, além de analisar se os 

alunos são capazes de – sozinhos – 

identificarem as respostas necessárias nos 

vídeos.  

ABSTRACT 

This work consists of analyzing the use of video 

lessons in teaching and Biology, as a 

pedagogical proposal, in two classes of high 

school students at IFRN Campus Macau. A 

video  

classes was produced on the theme "Fungi    

and its diseases" and showed for the students, in 

order to verify its effectiveness on the teaching 

of Biology, as well as to analyze if the students 

are able – on their own - to find the answers 

necessary in the videos. 

1 INTRODUÇÃO 

Alves (1998) afirma que a invenção da imprensa por Gutenberg no século XV, foi a primeira 

forma de educação a distância, possibilitando o acesso a reprodução sem a presença de um 

professor. Além da acessibilidade que um vídeo pode ter (legendas, tradutores, etc.) as vídeo-aulas 

do ensino de ciências podem servir como uma forma de complemento das aulas presenciais e de 

grande ajuda para os alunos que precisam revisar a matéria e entender mais sobre o tema de forma 

prática, facilitando o aprendizado em qualquer lugar.  

PALAVRAS-CHAVE: Vídeo-aula, Recursos Audiovisuais, Ensino da Biologia. 

KEYWORDS:  video-classes, Audiovisual Resources, Teaching of Biology. 
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Este trabalho tem por objetivo analisar como um vídeo com o conteúdo Fungos e suas doenças 

pode ser um instrumento facilitador na construção e contribuição no aprendizado. Mais 

especificamente, almeja-se produzir uma vídeo-aula sobre o tema “Fungos e suas doenças”, 

verificar sua eficácia para o ensino da biologia, além de analisar se os alunos são capazes de – 

sozinhos – acharem as respostas necessárias nos vídeos.  

Vídeo-aulas como contribuição para o ensino da biologia 

O acesso fácil à internet, e sua a variedade de conteúdos, facilita o aprendizado de quem tem o 

interesse em estudar a distância. Segundo Callegario e Borges (2010), essa forma de comunicação e 

acesso a informação está fortemente presente no mundo contemporâneo, sendo ainda o tipo de 

acesso midiático e tecnológico mais acessível às camadas populares.  

Os vídeos servem também para reforçar o que foi ensinado para o aluno em sala. O aluno 

muitas vezes entende o que o professor diz, entretanto se ele adicionar à essa explicação a sensação 

visual que recurso de vídeo oferece, podendo mostrar – por exemplo - o crescimento acelerado 

dessa planta desde a germinação da semente até o nascimento das flores e frutos, a explicação ficará 

muito mais completa. Sobre o que um vídeo pode proporcionar, Moran (1995) diz: 

“O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato próximo, que toca 

todos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele - nos toca e "tocamos" os 

outros, estão ao nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do som 

estéreo envolvente. Pelo vídeo sentimos experienciamos sensorialmente o 

outro, o mundo, nós mesmos”. (MORAN, 1995, p 01.) 

Mesmo com o fato de existirem diversas formas, vídeo, livros e sites, a participação do 

professor é indispensável. Seja por educação a distância ou presencial, o papel do professor é 

fundamental para a aprendizagem por ser um mediador do conhecimento, apesar de tanta 

plataforma tecnológica. 

Sendo assim, o professor poderá adicionar vídeos às aulas, como recurso extra, mas sempre 

tomar precauções nas escolhas dos vídeos, para que sejam de acordo com a idade dos alunos, que 

não estimulem o erotismo ou a violência. Além de que, o professor deverá planejar e observar se há 

recursos na sala de aula para que uma aula utilizando vídeos seja possível, tomadas, projetor 

multimídia e sempre ter um plano B se caso algo der errado ou até faltar energia.   

2 METODOLOGIA 

2.1  Sobre a construção do trabalho 

A coleta de dados deste trabalho foi realizada no período de abril de 2017 com um universo de 

32 alunos, sendo 8 do sexo feminino e 24 do sexo masculino, com a faixa etária  entre  os 15 aos 18 

anos. Estes fazem parte de duas turmas, uma do primeiro ano e uma do terceiro ano do ensino 

médio do curso de Informática do turno vespertino do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Macau.  

Começamos a realização desse trabalho pela produção do vídeo. Primeiro foi escrito o roteiro 

das falas necessárias, em seguida gravamos o áudio com as falas do roteiro e, por último, foi 

gravado o vídeo com as animações de desenhos feitas com auxilio de um quadro branco. O tema 

escolhido para o vídeo foi o Reino Fungi, tendo em vista o fato de que no curso de informática a 

matéria é dividida em Biologia I e II e os alunos ainda não teriam estudado nada sobre o assunto.  
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2.2 Sobre a aplicação do trabalho 

Inicialmente, no dia da aplicação do projeto os alunos da turma de informática responderam um 

questionário com questões objetivas sobre fungos, com a finalidade de sondar quais conhecimentos 

prévios sobre o tema os alunos já possuem. Logo após foi exibido a vídeo-aula que produzimos no 

projetor multimídia da sala e, em seguida, foi realizada outra aplicação do mesmo questionário 

como forma de culminância avaliativa. A segunda aplicação se dá diante da necessidade de 

parâmetros comparativos, para que possamos fazer uma coleta de dados e analisar 

quantitativamente o índice de acertos antes e depois, bem como averiguar a eficácia do vídeo 

produzido.  

Por fim, foi observado ainda se os alunos compreenderam o conteúdo e identificaram as 

respostas para os questionamentos somente assistindo o vídeo, além de uma pesquisa de satisfação 

com os mesmos feita após os questionários e o vídeo, a fim de verificar se utilizam ou já precisaram 

recorrer às vídeo-aulas em casa e a razão disso. Ao final da realização da atividade, o vídeo foi 

postado no youtube para que fique disponível para todos. 

3 RESULTADOS 

Abaixo está a tabela comparativa das questões da avaliação em que foram respondidas pelos 32 

alunos das turmas de Informática do primeiro e terceiro anos do ensino médio, comparando o antes 

e depois da exibição do vídeo. 

Tabela 01: Tabela comparativa das respostas do questionário antes e depois da exibição 

do vídeo. 

Antes do Vídeo Após o vídeo 

Questões Acertos Erros Acertos Erros 

1. O fungo pode ser
considerado um tipo de
planta?

21 11 29 03 

2. Os fungos podem fazer
fotossíntese?

15 17 27 05 

3. Como os fungos podem
se reproduzir?

20 12 32 0 

4. Alguns tipos de fungos
são comestíveis?

23 09 28 04 

5. Quais doenças são
transmitidas pelos fungos?
(mais de um item pode ser
marcado)

20 12 32 0 

6. Na indústria 
alimentícia, o que são 
produzidos com a utilização 
dos fungos? 

17 15 32 0 

7. Os fungos são seres
autótrofos ou heterótrofos?

23 09 31 01 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observamos pelos resultados expostos na tabela 1 que ouve um acréscimo no índice de acertos 

de forma geral, mas a questão de maiores acertos antes da reprodução do vídeo foi a quarta, em que 

questiona se alguns fungos são comestíveis, mostrando 23 acertos e 9 erros, e o índice alto de 

acertos pode se dá em função dos alunos lembrarem que os cogumelos também são fungos e são 

comestíveis.  

A respeito dos índices após a exibição do vídeo, a segunda foi a com menor número de acertos 

antes e depois do vídeo. 27 de 32 alunos responderam corretamente. Esse índice se deve ao fato dos 

alunos não entenderem como os fungos conseguem absorver energia, e também por 11 deles - na 

questão 1 - terem errado respondendo que os fungos podem ser considerados um tipo de planta. 

Apesar disso, foi um resultado satisfatório já que anteriormente somente 15 responderam certo. As 

questões de maiores acertos foram a quinta questão - sobre quais doenças podem ser transmitidas 

pelos fungos - e a sexta questão - em que questiona sobre o que são produzidos com a utilização do 

fungo - com 100% de acerto, Mas não foram só essas questões, todas mostram um melhor 

desempenho, comprovando que é possível aprender também de outras formas e que maior parte dos 

alunos conseguiu entender o que foi exibido.  

Abaixo está apresentada uma tabela da pesquisa de satisfação feita com os alunos. 

Tabela 02: Tabela de respostas da pesquisa de satisfação. 

Questões Respostas 
8. Com que frequência você pesquisa por

vídeo-aulas? Sempre. 

12 

As vezes . 

18 

Nunca. 

2 

9. Costuma a ficar satisfeito com as
respostas para suas duvidas? Sempre. 

11 

As vezes. 

20 

Nunca. 

1 

10. Quando há alguma dúvida e o
professor não está por perto para tira-
la, a quê você recorre?

Livros. 

1 

Internet. 

26 

Alguém que talvez 

saiba.  5 

11. Com que frequência os professores
utilizam vídeos em sala? Sempre. 

0 

As vezes. 

28 

Nunca. 

4 

12. Faria faculdade ou algum curso a
distância? Sim, faria. 

15 

Talvez. 

14 

Nunca. 

3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como enfatizado anteriormente, o acesso fácil a internet e as diversas formas de conhecimentos 

que proporciona, torna a vídeo-aula mais atrativa na vida dos estudantes ou de quem procura por 

algum conteúdo. Com isso, na tabela 02 mostrou que 12 alunos responderam que pesquisam por 
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vídeo-aulas; 18 as vezes;  e somente 2 pessoas, de 32, responderam que nunca buscaram esse 

recurso, e apesar da variedade de vídeos que existem na internet somente 11 alunos sempre ficam 

satisfeito com as respostas, 20 ficam as vezes e uma pessoa nunca ficou satisfeito. Sobre a 

utilização de vídeos em sala pelos professores, a resposta foi bastante satisfatória. Vinte e oito 

alunos responderam que as vezes os professores trazem vídeos para a sala e 4 pessoas responderam 

que nunca. Isso mostra que os professores estão cada vez mais trazendo alternativas de aprendizado 

para sala de aula e os vídeos são os mais comuns. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já havíamos observado o professor não será de alguma forma substituída por vídeo-aulas 

tendo em vista sua enorme importância para mediar conhecimentos, mesmo sabendo que muitas 

pessoas utilizam somente os vídeos para estudos, mas para o ensino médio esse recurso seria uma 

forma alternativa de aprender mais, principalmente fora do ambiente escolar onde surgem dúvidas, 

por exemplo, nas horas das atividades para casa, ou quando o professor opta por trazer esse recurso 

para dentro de sala e agrega mais a sua pratica pedagógica.  

No entanto não deve ser algo rotineiro ou colocar para os alunos assistirem quando o professor 

tiver que ficar ausente ou até para suprir uma aula mal planejada. As vídeos-aulas devem agregar 

conhecimento aos alunos trazendo, inclusive, opiniões diversas sobre o mesmo assunto. 

Pretendíamos observar com esse trabalho, o desempenho dos alunos antes e depois de assistir 

uma vídeo-aula sobre um assunto em que eles nunca tinham estudado, além da produção do vídeo. 

Em todas as questões tivemos bons resultados, alguns menos e outros mais, porém nossos objetivos 

foram alcançados. Como sugestão para continuidade desse trabalho, devemos acrescentar ao 

questionário de satisfação perguntas sobre o que o vídeo proporciona, por exemplo, qual a 

vantagem desse recurso áudio visual dentro da sala de aula?  
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RESUMO 

Nesse trabalho analisamos as proteínas detectadas na glândula salivar do mosquito Aedes aegypti 

utilizando uma abordagem da biologia de sistemas. Acreditamos que a utilização de abordagens 

holística seja mais eficiente para a compreensão de processos biológicos. Para isso, utilizamos a 

ferramenta STRING para gerar a rede de interação e computamos os índices de centralidade com o 

Cytoscape. Por meio dessa análise, identificamos as proteínas gargalos e hubs que provavelmente 

desempenham um papel importante no mecanismo de interação vírus-mosquito.

ABSTRACT 

In this work we analyzed the proteins detected in salivary gland of Aedes aegypti using a systems 

biology approach. We believe that using holistic approach is more efficient to comprehend biological 

processes. For this, we have used STRING tool to create a protein-interaction network and computed 

the centrality indexes with Cytoscape. By this analysis, we have identified bottleneck and hub 

proteins that probably play an important role in virus-mosquito interaction mechanism.

1     INTRODUÇÃO 

As arboviroses tem ganhado cada vez mais repercussão mundial, devido à eclosão de doenças 

extremamente deletérias, como a Zika, a Chikungunya, a dengue, a febre amarela, entre outras.  Os 

países tropicais são os mais atingidos em função de suas características ambientais, climáticas e 

sociais (LIMA-CAMARA, 2016). Tal fato também está relacionado ao desequilíbrio ecológico 

nessas regiões, extremamente afetadas pela ação humana irresponsável.  

O Brasil tem sofrido nos últimos anos com epidemias de Zika, Chikungunya e dengue, 

causadas por vírus e transmitidas pelo mosquito vetor Aedes aegypti. Em especial, o vírus Zika, que 

foi relacionado ao grande número de casos de microcefalia em recém-nascidos nos anos de 2015 e 

2016. Há indícios de que casos de Síndrome de Guillain-Barré também tenham relação com o vírus 

(LIMA-CAMARA, 2016). 

PALAVRAS-CHAVE: Aedes aegypti, biologia de sistemas, arboviroses, bioinformática. 

KEYWORDS: Aedes aegypti, systems biology, arboviruses, bioinformatics. 
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Em virtude de tais fatos, algumas medidas profilácticas foram realizadas com o objetivo de 

extinguir o mosquito A. aegypti. Contudo, a retirada desta e de outras espécies de mosquitos pode 

gerar desequilíbrios ao ecossistema e, consequentemente, outros distúrbios até mesmo de maior 

magnitude. Dito isto, é de grande relevância a tomada de remediações conscientes e ecologicamente 

favoráveis, que evitem a contaminação infecciosa por intermédio do mosquito A.aegypti, todavia, 

sem gerar perturbações ao meio ambiente.  

Assim sendo, o estudo genético sobre as proteínas da glândula salivar do mosquito demonstra-

se como uma excelente alternativa, em razão da locação dos vírus nesse órgão. Recentemente, um 

grupo realizou a extração e identificação de proteínas totais isoladas da glândula salivar de A. aegypti, 

o que permitiu compreendermos um pouco mais do mecanismo de interação entre os Flavivírus e o

mosquito e a transmissão dos agentes etiológicos das arboviroses para o ser humano (DHAWAN et

al., 2017). Apesar desse estudo de proteômica ter melhorado a nossa compreensão da interação entre

partículas virais com a glândula salivar do mosquito, a análise das proteínas isoladas não é a mais

adequada. A biologia de sistemas (ou biologia sistêmica) surge como uma abordagem que analisa os

diversos componentes de uma célula (ou um organismo) em uma perspectiva holística e integrada

(MEGLHIORATTI; EL-HANI; CALDEIRA, 2012) por meio de redes de interação de genes,

proteínas ou qualquer outra molécula. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é analisar as proteínas

detectadas na glândula salivar do A. aegypti em conjunto com as proteínas virais de Zika, Dengue,

Febre Amarela e Chikungunya utilizando uma abordagem de biologia sistêmica por meio da criação

de redes de interação e análise dos índices de centralidade. Acreditamos que a utilização das redes de

interações na glândula salivar do A. aegypti em conjunto com proteínas virais de diversos Flavivírus,

viabilize o entendimento de diversos mecanismos essenciais para o ciclo de contágio dos vírus, além

de exercitar a análise holística de componentes biológicos.

2       METODOLOGIA 

Criação das redes de interação 

Para formar as redes de interação inicias, foi utilizada a plataforma STRING v10.5 

(SZKLARCZYK et al., 2015) de acordo com a metodologia descrita por Lima e colaboradores 

(LIMA, D. C. et al., 2014). As proteínas utilizadas para a construção da rede foram todas as proteínas 

detectadas e descritas no material suplementar de Dhawan e colaboradores (2017). Os códigos de 

acesso de 1205 proteínas foram utilizados para fazer a busca de nós contra o organismo A. aegypti. 

O score de interação mínimo requerido foi de 0.700 (high confidence) com as seguintes fontes de 

interação ativa selecionadas: Experiments, Databases, Co-expression, Neighborhood, Gene fusion e 

Co-occurrence. Em seguida, a rede de interação foi exportada no formato tabular simples TSV. 

Importação da rede para o Cytoscape e análises de topologia 

O arquivo no formato TSV oriundo da plataforma STRING foi importado para o programa 

Cytoscape (v3.3.0) para posterior avaliação. Os índices de centralidade (Degree, Betweenness e 

Closeness) foram computados utilizando-se o plugin Centiscape (v2.1). Os nós bottleneck foram 

indicados por um gráfico Node Degree X Betweenness. Os agrupamentos de nós (Clusters) foram 

criados por meio do plugin MCODE com os seguintes parâmetros: inclusão de loops, degree cutoff 

2; Heircut; Fluff; Node Density cutoff 0.1; Node Score Cutoff 0.2; K-score 2; Max. Depth 100. 
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3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A rede de proteínas gerada pela plataforma STRING possui 1183 nós (nodes) onde cada nó 

representa uma única proteína (Figura 1). O total de conexões (edges) preditas pelo programa foi de 

6913. Ainda de acordo com o STRING, a média de conexões por cada nó foi de 11,7. Quando a rede 

foi importada para o programa Cytoscape, a quantidade de nós apresentada foi de 729. A diferença 

entre as duas redes aconteceu porque o Cytoscape não importa nós que estão isolados (sem nenhuma 

conexão com outro nó). A partir disso, podemos concluir que 454 proteínas não possuem nenhum 

tipo de interação. Como esperado, a quantidade de conexões se manteve na rede importada para o 

Cytoscape. 

Figura 1 Rede de interação das proteínas detectadas na glândula salivar do mosquito A. aegypti. 

Quanto aos índices de centralidade fornecidos pelo plugin Centiscape, identificamos como 

nós Hub (que fazem a maior quantidade de conexões com outros nós) duas proteínas relacionadas à 

composição estrutural de ribossomos, a RpL4 e RpL5, com 102 e 101 conexões, respectivamente. 

Três proteínas foram identificadas como nós gargalos (bottleneck): uma proteína do tipo Heat Shock 

(AAEL011708), uma proteína relacionada ao metabolismo de lipídios (AAEL006307) e a enzima 

Glutamato-sintase (AAEL014768). Essas proteínas gargalo são os principais nós de uma rede de 

interação, conectando uma grande quantidade de processos biológicos diferentes. Por conta disso, 

proteínas bottleneck são essenciais na manutenção de sistemas biológicos (YU et al., 2007). 

As redes de interação das proteínas virais ainda não foram criadas uma vez que os autores 

estão investigando qual a melhor plataforma para inferir as possíveis interações entre essas proteínas. 

Uma vez que essa etapa seja alcançada, as redes de interação de proteínas virais serão fusionadas à 

rede das proteínas da glândula salivar de A. aegypti e os índices de centralidade serão computados. 
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Quanto à clusterização da rede desse trabalho, essa etapa não foi finalizada devido ao fato do 

plugin MCODE demandar uma grande quantidade de processamento computacional. Alternativas de 

formação de clusters já estão sendo investigadas. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho é a primeira etapa de um projeto maior que visa compreender melhor o 

mecanismo de interação entre partículas virais com as proteínas presentes na glândula salivar do 

mosquito A. aegypti. Nesse primeiro momento, os discentes envolvidos compreenderam a 

importância da biologia sistêmica no estudo de processos biológicos além de se familiarizarem com 

ferramentas da bioinformática. 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE EXTRATO AQUOSO OBTIDO DA 
ALGA Caulerpa sertularioides COLETADA EM GUAMARÉ/RN. 

BARROS, G. N.1; RODRIGUES, I. E.1; NORONHA, R.C.1; COSTA,M. S. S. P.1; e CORDEIRO,S. L. 1 

1,IFRN – Campus  Macau 
ÁREA TEMÁTICA: (Ciências biológicas;). 

RESUMO 

As macroalgas contribuem em diversas áreas e 
representam altos rendimentos econômicos e são 
matéria-prima para indústria farmacológica e 
cosmética como fonte de compostos bioativos. 
Os estudos envolvendo algas devem ser 

explorados devido sua grande diversidade e 
consequentemente variabilidade química. Assim, 
este estudo tem como objetivo extrair compostos 
da alga Caulerpa sertularioides, coletada no 
município de Guamaré/RN e caracteriza-los 
quimicamente. 

ABSTRACT 

Macroalgae contribute in several areas and 
represent high economic yields and are raw 
material for the pharmacological and cosmetic 
industry as a source of bioactive compounds. 
Studies involving algae should be explored 

because of their great diversity and consequently 
chemical variability. Thus, this study aims to 
extract compounds from the alga Caulerpa 
sertularioides, collected in the municipality of 
Guamaré / RN and characterize them chemically. 

1 INTRODUÇÃO 

As macroalgas contribuem nas mais diversas áreas de desenvolvimento para a sociedade 
humana em forma de bens já que representam algumas parcelas robustas de rendimentos econômicos; 
tem uso culinário vasto devido a riqueza nutritiva de algumas espécies, tem uso pecuário em forma 
de rações, uso na medicina em forma de remédios naturais ou fármacos e tem sua parcela de uso na 
indústria cosmética (BRITES, 2007). Além disso, algas podem ser cultivadas em culturas de forma 
industrial para a obtenção de carragenanas que tem uso variado nos diferentes setores (SAÁ, 2002). 
Carragenanas são compostos polissacarídeos sulfatados lineares, extraídos de algas vermelhas, que 
se aplicam como emulsificantes e clarificantes nos setores alimentar, fármaco e de higiene (FREIRE, 
2011). É importante variar as algas alvos de estudados devido sua grande variabilidade de composição 
conforme diversos fatores biológicos que incluem a própria diferenciação a partir do filo até gêneros 
similares e fatores ambientais como a região de coleta, a estação do ano, temperatura do ambiente e 
do mar, índices de poluição etc. Todos esses fatores podem influenciar na composição da alga. Este 
estudo teve como objetivo extrair compostos da alga Caulerpa sertularioides, coletada no município 
de Guamaré/RN e caracteriza-los quimicamente. Para o estudo da composição química de algas foram 
empregados métodos extrativos que incluem extração aquosa e em seguida a concentração de 
proteínas, lipídios e carboidratos foram mensurados para caracterização química dos extratos totais 
da alga. 

PALAVRAS-CHAVE: Algas, Extrato Bruto, Proteínas totais, Lipídios totais e Carboidratos 

KEYWORDS: Algae, Crude Extract, Total Proteins, Total Lipids and Carbohydrates. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

A macroalga (FIGURA 1) pertence ao Filo Chlorophyta, Subfilo Chlorophytina, Classe 
Ulvophyceae, Ordem Bryopsidales, Familia Caulerpaceae e gênero Caulerpa (GUIRY, 2017). Este 
filo é composto por algas que mais se assemelham às plantas superiores, pois apresentam clorofilas a 
e b, carotenoides, amido e parede celular de celulose (CHOW, 2007) 

Figura 1 - Caulerpa sertularioides. 

A coleta foi realizada na ilha do presídio em Guamaré, estado do Rio Grade do Norte, a escolha 
do local foi realizada considerando a existência de extensos bancos de algas marinhas, facilidade de 
acesso e profundidade das algas (~40 cm). O espécime foi coletado em meses de agosto à novembro 
de 2015, durante maré baixa entre 0,0 - 0,2 m e de forma manual, depositadas em sacos plásticos de 
polietileno e encaminhadas ao laboratório de Botânica, Ecologia e Zoologia do IFRN – Campus 
Macau. No laboratório as algas foram limpas, havendo a separação de sedimentos minerais e seres 
vivos que foram coletados junto a alga, acidentalmente, para que não ocorra interferência nas análises 
a serem realizadas. Após a limpeza o material biológico é submetido à secagem em estufa à 50ºC e 
posteriormente pulverizadas em liquidificador, pesadas e devidamente armazenadas em frascos 
tampados e etiquetados com nome da alga, local de coleta e data e estocadas em ambiente propicio. 

2.2 EXTRAÇÃO AQUOSA 

Para obtenção do extrato aquoso, foi utilizada a proporção de 1 g de alga para 5 mL de tampão 
fosfato pH 7,0. O erlenmeyer com a mistura foi vedado e colocado em banho ultrassom por 1 hora à 
20ºC e depois foram submetidos a agitação magnética por 12 horas em temperatura ambiente. O 
macerado foi centrifugado à 5000 rpm por 1 hora em tubos cônicos de 15 mL. Foi verificado se há 
limpidez no extrato e se o macerado sólido decantou, em caso da matéria não ser depositada a 
centrifugação é repetida, ao sobrenadante obtido adicionou-se 4 volumes de acetona P.A para 
precipitação do extrato bruto, a mistura foi deixada em repouso por 24 horas a 4º C, observa-se a 
formação de precipitado através da turvação da solução. Em seguida, a mistura foi centrifugada a 
5000 rpm por 30 min e pó precipitado foi seco em bomba à vácuo até total retirada da umidade. O pó 
seco foi mensurado e dele fez-se uma solução estoque de 10 mg/mL, desta originou-se soluções de 1 
mg/ mL e 0,1 mg/mL, todas foram armazenadas a 8º C para posterior analise. 

Fonte: CalPhotos, 2010. 
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2.2.1 Determinação proteica por leitura diferencial em U.V. 
Método rápido para determinar a presença de proteínas em soluções desconhecidas, através 

de analises de absorbância por leitura diferencial entre proteínas e ácidos nucleicos. Utilizando um 
espectrômetro UV visível que a 280 nm detecta-se forte interferência de proteínas como também de 
ácidos nucleicos e a 260 nm de ácidos nucleicos, assim a presença de ácidos nucleicos pode ser 
corrigida pela formula e a quantificação é realizada através do seguinte cálculo: 

Proteínas (mg/ml) = (1,5 ∗ A280 µm) − (0,75 ∗ A260 µm) 

2.2.2 Determinação de açucares totais 
A quantidade de açucares totais dos extratos brutos foram determinadas pelo método do 

fenol/ácido sulfúrico (DUBOIS et al., 1956), empregando-se como padrão D-glicose, sendo as leituras 
realizadas a 490 nm. Para o estabelecimento de uma curva padrão para comparativo foi preparado 
soluções de D-glicose a 10mg/ml em água e etanol a 60%, 80% e 100%. 

2.2.3 Determinação de lipídios por composição centesimal 
Para determinação da composição de lipídios totais, pesou-se 1,0 g da alga pulverizada em 

erlenmeyer, e procedeu-se como descrito por BLIGH; DYER, 1959. Para efeito de cálculo a formula 
utilizada para determinar a porcentagem de lipídios foi: 

%Lipídios Totais = 
Peco doc Lipídioc em 5 mS ∗ 4 ∗ 100 

Æmoctra em gramac 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para demostrar a representatividade da Caulerpa sertularioides estabeleceu-se um paralelo 
comparativo através da tabela seguinte com outras algas do gênero Caulerpa e outras de uso 
comercial que já são amplamente comercializadas, visando comparar os três índices estudados 
(Proteínas, Lipídios e Carboidratos) com outros estudos encontrados na literatura. 

Tabela 1 – Tabela de Comparação dos extratos obtidos da alga C. sertularioides com algas 
estudadas na literatura ou comercializadas 

Alga Proteínas Lipídios Carboidratos 

Caulerpa 
sertularioides 

Da 
extração 
Aquosa 

2,18% 7,28% 15,70% 

Caulerpa cupressoides 
(Macau)1 22,77% 4,80% 54,68% 

Caulerpa cupressoides (Nísia 
Floresta)1 23,47% 4,80% 54,94% 

Chaetomorpha antennina2
 4,59% 1,70% 83,36% 

Caulerpa racemosa2 17,44% 8,02% 67,25% 

Nori (Porphyra yezoensis)3 5,81% 0,28% 5,11% 
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Wakame (Undaria 
pinnatifida)3 3,03% 0,64% 3,14% 

Dulse (Palmaria palmata)4 1,68% 0,56% 9,57% 

Fonte: Adaptado de 1COSTA, 2010;2SOUTO, 2015;3USDA, 2011; 4PEREIRA, 2010. 

O filo Chlorophyta apresenta índices de carboidratos e de proteína superiores às algas Nori, 
Wakame e Dulse. Apenas a C. Antennina tem índice de proteína inferior à Nori. A Superioridade 
também é constatada nos índices lipídicos, mesmo a C. Antennnia que aproxima-se bastante 
(SOUTO, 2015; USDA, 2011; PEREIRA, 2010). 

Como exemplificado o Filo Chlrophyta apresenta índices percentuais maiores do que outras 
algas de diferentes filos (COSTA, 2010; SOUTO, 2015). Aos estudos realizados se acrescenta este 
que demostrou o elevado potencial da Caulerpa sertularioides visto que seus percentuais proteicos, 
lipídicos e de açucares supera outras chlorophytas. 

Sua fração proteica alcança aproximadamente 39% da porção da alga, enquanto outras de seu 
mesmo filo alcançam próximo de 20% (COSTA, 2010; SOUTO, 2015). Frações muito superiores à 
5%, e decrescente, das algas de outros filos que já são usadas comercialmente. 

Os lipídios apesar de mais altos percentualmente não saem demasiado da curva das algas, 
além disso as gorduras existentes nas algas contem substancias essenciais e benéficas para o 
organismo como os ômegas 3 e 6, e ácido graxos essenciais (SAÁ, 2002). 

O índice de açucares da alga verde estudada e de outras da literatura demonstram que este 
gênero possui um rico valor nutricional pois são bastante energéticas mas mantem baixo valor 
calórico devido à pouca quantidade de lipídios fazendo-as ótimos alimentos. (COSTA, 2010; 
SOUTO, 2015). 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As algas possuem grande potencial econômico em razão de sua composição química e 
estrutural, sendo que aquelas que são típicas e abundantes do litoral brasileiro ainda são pouco 
exploradas. Então, mostra-se promissor o campo para o desenvolvimento e registro a prospecção de 
compostos utilizando as espécies de algas do litoral do Rio Grande do Norte pois as diversas espécies 
dessas macroalgas possuem uma composição química impar uma vez que esta é bastante influenciada 
pelas condições do ambiente em que se desenvolvem. O presente estudo contribui, dessa forma, para 
incentivar os pesquisadores a investir no estudo das algas da costa branca visando o desenvolvimento 
e registro de produtos com potencial bioativo para serem avaliados futuramente quanto a diversas 
propriedades como microbicidas ou antioxidantes. A Caulerpa sertularioides coletada em 
Guamaré/RN, utilizada como material biológico deste estudo apresentou excelente valor de proteínas, 
carboidratos e baixo índice de lipídios. Diante do que foi apresentado, percebe-se que a alga Caulerpa 
sertularioides detém um potencial biológico a ser explorado como fonte de moléculas para serem 
avaliadas quanto ao seu potencial farmacológico, terapêutico e nutricional como outros estudos já 
tem buscado em algas de outras localidades. 
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EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE BIOPOLÍMEROS DA 
MACROALGA Gracilaria caudata COLETADA EM MACAU/RN 

NUNES, W. O.1; SILVA, N. M.1; RODRIGUES, N.C.S.1; COSTA,M. S. S. P.1; e CORDEIRO,S. L. 1 

1,IFRN – Campus  Macau 
ÁREA TEMÁTICA: (Ciências biológicas;). 

RESUMO 

A Gracilaria caudata é uma espécie de 
macroalga do filo Rodophyta encontrada em 
abundância no litoral da costa branca. O presente 
estudo teve como objetivo a obtenção de extratos 
totais aquoso e etanólicos desta alga e 

caracterizar as biomoléculas que compõem estes 
extratos. A caracterização foi feita a partir das 
dosagens de proteínas, carboidratos e lipídeos. 
As concentrações dos biopolímeros provenientes 
da macroalga podem variar de acordo com a 
metodologia utilizada para a sua extração. 

ABSTRACT 

The Gracilaria caudata is a species of 
macroalga of the phylum Rodophyta found in 
abundance in the coast of the white coast. The 
present study had the objective of obtaining total 
aqueous and ethanolic extracts of this algae and 
characterizing as biomolecules that compose 

these extracts. The characterization was made 
from the dosages of proteins, carbohydrates and 
lipids. The concentrations of the biopolymers of 
macroalga products may vary according to a 
methodology used for their extraction. 

1 INTRODUÇÃO 

As algas são consideradas responsáveis por grande parte do oxigênio disponível na atmosfera. 
Elas produzem mais do que o necessário para realizar suas funções biológicas e o excesso de O2 é 
liberado para o meio ambiente (GUEDES, 2015). As algas são seres majoritariamente marinhos, 
mas, além de oceanos e rios de água doce, elas também podem ser encontradas nos solos, rochas e 
árvores, são organismos fotossintetizantes e avasculares (não possuem folhas ou raízes) (SILVA, 
2009). 

A diferenciação das macroalgas é baseada, principalmente, na sua pigmentação, podendo ser 
verdes, marrons ou vermelhas. Esses organismos eucariontes possuem diversas subclassificações 
baseadas na diferença de pigmentação, as mais importantes são os filos Phaeophyta, Chlorophyta e 
Rhodophyta (SILVA, 2009). 

O gênero Gracilaria é classificado dentre as algas vermelhas e possui diversas espécies 
distribuídas por todo o mundo, totalizando cerca de 340 espécies. Estas macroalgas são bastante 
utilizadas na alimentação como salada, nas Ilhas do Caribe elas são comercializadas como “musgo 

KEYWORDS: Macroalga, crude extract, total sugars, lipids, proteins. 

PALAVRAS-CHAVE: Macroalga, extrato bruto, açúcares totais, lipídeos, proteínas. 
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marinho”, sendo conhecidas por possuir características afrodisíacas (CALADO et.al, 2014). O gênero 
Gracilaria também é usado para a exportação e extração ficocolóides, como o ágar. Solúvel em água, 
esse glicano de cadeia longa é capaz de modificar alguns aspectos dos alimentos quando adicionado 
a eles, como: tempo de prateleira, homogeneidade, suspensividade de partículas, solidificação de 
alguns fragmentos e eliminação de fluidos (o soro do iogurte, por exemplo) (FLORÊNCIO et.al, 
2012). Também se obtém dessas macroalgas outros tipos de ficocolóides como as carragenanas. Esses 
polissacarídeos possuem utilidade às indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias devido as suas 
propriedades congelantes, espessantes, estabilizantes, emulsificante, clarificadoras e de ligamento 
(PINTO, 2009). 

Essas algas vermelhas podem ser encontradas em diferentes regiões da costa brasileira, e a 
sua grande diversidade é observada pela ocorrência de espécies como as G. birdiae, G. caudata, G. 
domingensis e G. cuneata (OSTROCK, 2014; QUEIROZ, 2011). No Brasil, elas são comercializadas 
para obtenção do ágar e carragenana. A Gracilaria caudata, objeto de estudo deste trabalho, 
representada na figura 1, é encontrada de forma abundante na costa brasileira. No Rio Grande do 
Norte, a G. caudata foi citada como fonte de biopolímeros, por exemplo, proteínas, carboidratos, 
lipídeos entre outros, em diversos estudos (REBOUÇAS, 2013; COSTA, 2008). 

Figura 1 – Representação gráfica da macroalga Gracilaria caudata coletada na praia de 
Camapum, Macau/RN. 

Fonte: MOODY, 2007. 

O presente estudo objetivou quantificar os biopolímeros proteínas, carboidratos e lipídeos 
obtidos em extratos da Gracilaria caudata coletada na praia de Camapum no município de 
Macau/RN, demonstrando seu perfil químico e potencial de utilização tendo como base a comparação 
com outros estudos que determinam e caracterizam essas biomoléculas. 

2 METODOLOGIA 

2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

A macroalga marinha vermelha Gracilaria caudata foi coletada no litoral da Costa Branca do 
Rio Grande do Norte, na Praia de Camapum, localizada no município de Macau levando em 
consideração a abundância dessa espécie no local e a facilidade do seu alcance. A coleta foi realizada 
manualmente entre os meses de agosto e novembro de 2015, durante a maré baixa. Após a coleta, o 
material foi transportado até o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte – Campus Macau em devido recipiente e estocado no laboratório de Botânica, Ecologia e 
Zoologia. A alga foi identificada como Rodhophyta (Filo), Florideophyceae (Classe); Gracilariaceae 
(Ordem); Gracilaria (Gênero); e Espécie: Gracilaria caudata. A macroalga foi limpa, retirando-se 
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sedimentos e outros elementos que, por acaso, estavam junto ao material coletado, para evitar a 
contaminação e intervenção durante os procedimentos e nos resultados finais. Posteriormente, a 
macroalga foi secada em estufa à 50ºC e triturada em liquidificador. Após sua pesagem, o material 
foi armazenado em local apropriado no laboratório de Botânica, Ecologia e Zoologia e etiquetado 
com nome, local de coleta e data. 

2.2 MÉTODOS 
2.2.1 Obtenção de extratos da alga Gracilaria caudata. 
As metodologias para extração total de biomoléculas da alga G. caudata foram realizadas no 

laboratório de Química das Águas e Química Analítica, na coordenação de laboratórios do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Os extratos foram caracterizados 
quimicamente quantificando os teores de proteínas solúveis, açucares totais e lipídeos. Os métodos 
utilizados na determinação dos extratos e análises químicas estão relacionados nos esquemas abaixo: 

Figura 2 – Representação esquemática da metodologia de extração etanólica e aquosa 
adotadas (PERES, 2012, CABRAL, 2012). 

A - . B - 

A - extração etanólica; B - extração aquosa. Fonte: Autoria Própria 

2.2.2 Determinação proteica por leitura diferencial em U.V. 

Método rápido para determinar a presença de proteínas em soluções desconhecidas, através 
de analises de absorbância por leitura diferencial entre proteínas e ácidos nucleicos. Utilizando um 
espectrômetro UV visível que a 280 nm detecta-se forte interferência de proteínas como também de 
ácidos nucleicos e a 260 nm de ácidos nucleicos, assim a presença de ácidos nucleicos pode ser 
corrigida pela formula e a quantificação é realizada através do seguinte cálculo: 

Proteínas (mg/ml) = (1,5 ∗ A280 µm) — (0,75 ∗ A260 µm) 

2.2.3 Determinação de açucares totais 

A quantidade de açucares totais dos extratos brutos foram determinadas pelo método do 
fenol/ácido sulfúrico (DUBOIS et al., 1956), empregando-se como padrão D-glicose, sendo as 
leituras realizadas a 490 nm. Para o estabelecimento de uma curva padrão para comparativo foi 
preparado soluções de D-glicose a 10mg/ml em água e etanol a 60%, 80% e 100%. 
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2.2.4 Determinação de lipídios por composição centesimal 

Para determinação da composição de lipídios totais, pesou-se 1,0 g da alga pulverizada em 
erlenmeyer, e procedeu-se como descrito por BLIGH; DYER, 1959. Para efeito de cálculo a formula 
utilizada para determinar a porcentagem de lipídios foi: 

%Lipídios Totais = 
Peco doc Lipídioc em 5 mS ∗ 4 ∗ 100 

Æmoctra em gramac 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a extração com etanol e tampão fosfato obteve-se quatro extratos da alga G. caudata, 
sendo os etanólicos denominados de EtOH 60%, EtOH 80% e EtOH 100% e a extração aquosa 
denominada de aquoso. Devido aos erros de análise, interferências externas e absorbância no 
espectrofotômetro acima de 1,00, alguns resultados foram dispensados em determinados gráficos e 
considerados em outros. Por esse motivo, serão apresentados aqui apenas os resultados das amostras 
e diluições satisfatórias para cada polissacarídeo. Fez-se necessária a diluição do extrato bruto para 
diluições de 1:2 e 1:16 em casos que a interferência ficava muito alta. O teor de proteínas encontrado 
na macroalga G. caudata está acima do que é encontrado na literatura. Foram considerados os 
resultados de todas as frações feitas a partir dos extratos etanólicos brutos (60%, 80% e 100%), que 
foram diluídos com água destilada a 1:2 e 1:16 e também o extrato aquoso a 1mg/mL. O maior índice 
de proteínas obtido foi do extrato etanólico a 60% diluição 1:2, com teor igual a 29,8%, e os menores 
índices dos extratos aquoso a 1mg/mL e etanólico a 100% diluição 1:16, cujas porcentagens foram 
1,6% para ambos. A macroalga estudada apresentou baixos teores de açúcares totais. Seu maior índice 
foi obtido a partir do extrato etanólico bruto a 60%, com porcentagem igual a 2,2, e o menor valor 
porcentual foi 0,2 no extrato aquoso a 1mg/mL. Os resultados dos outros dois extratos etanólicos a 
100 e 80% foram, respectivamente, 0,3 e 1,0%, neste caso, passa a depender de sua finalidade, sendo 
uma boa opção para dietas que precisam ser pobres em carboidratos, por exemplo. 

A macroalga apresentou baixas porcentagens de lipídeos em sua composição. A literatura 
acerca deste assunto diz que as algas marinhas em geral possuem quantidades muito pequenas de 
lipídeos. A partir de três unicatas de uma amostra foi feita uma média para o teor lipídico que foi 
igual a 0,50%. 

4    CONCLUSÃO 

Através dos extratos etanólicos a 60%, 80% e 100% e aquoso a 1mg/mL da macroalga Gracilaria 
caudata, foram obtidos os biopolímeros desejados para este estudo: proteínas, açúcares totais e 
lipídeos; As extrações etanólicas mostraram melhores eficiência e rendimento; As proteínas foram os 
biopolímeros mais abundantes na macroalga Gracilaria caudata; Os teores de açúcares totais e 
lipídeos foram baixos; As concentrações dos biopolímeros podem variar de acordo com a 
metodologia utilizada para a extração; A Gracilaria caudata é uma grande fonte de polissacarídeos; 
As macroalgas, em geral, devem ser mais estudadas e introduzidas no mercado. 

5    REFERÊNCIAS 

BLIGH, E.G.; DYER, W.J., A rapid method of total lipid extraction and purification, Can. 
J. Biochem. Physiol. Vol. 37 (911–917). 1959.

CABRAL, I. S. R. Extratos de algas marinhas como agentes antioxidantes e 
antimicrobianos e seus efeitos na qualidade de Minced de tilápia (Oreochromis niloticus). Tese 

XIII CONGIC | III SECITEX 1333



(Doutorado em Ciências) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2012. 

CALADO, C. M. B.; PIRES, V. C. F.; ALBUQUERQUE, A. P.; SANTOS, K. M.; 
FLORENTINO, E. R. Algas comestíveis: comparação nutricional entre espécies de gracilaria (g. 
Cornea e g. Domingensis) de ocorrências no litoral nordestino. In: I Encontro Nacional de 
Educação, Ciência e Tecnologia, 2012, Campina Grande. Anais do I Encontro Nacional de Educação, 
Ciência e Tecnologia, 2012. 

DUBOIS, M. et al. Colorimetric method for determination of sugars and related substances. 
Analytical chemistry, v. 28, n. 3, p. 350-356, 1956. 

FLORÊNCIO, I. M. ; FLORENTINO, Eliane Rolim ; SILVA, F. L. H. ; FERNANDES, Vanessa Silva 
; CAVALCANTI, Mônica Tejo . Estudo da extração de ágar da macroalga Gracilaria caudata J. Agardh 
para utilização em fins alimentícios. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável , vol. 7, 
p. 71-78, 2012.

GUEDES, M. H. O pulmão do mundo. Edição. Lugar: Clube dos autores, 2015. 

MOTTA, E. F. R. O. Dossiê Técnico: fabricação de produtos de higiene pessoal. 
REDETEC – Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro. 2017. 

PEREIRA, L. As algas marinhas e respectivas utilidades. Monografias. 913: 1-19. 2008. 

PERES, J. C. F. Atividade antimicrobiana do extrato etanólicos de dez macroalgas 
marinhas no controle de Colletotrichum lagenarium, Aspergillus flavus e Xanthomonas sp. 
Dissetação (Mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Instituto 
Biológico, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, São Paulo, 2012. 

PINTO, M. V. Produção de algas marinhas no município de Ubatuba, segundo os 
princípios da sustentabilidade. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Departamento 
de Engenharia Mecânica, Universidade de Taubaté, São Paulo, 2009. 

REBOUÇAS, R. F. C. Estudo do Teor de Lipídios e Avaliação dos resíduos das Algas 
Marinhas: Gracilaria caudata, Gracilaria birdiae, Gracilaria domingensis para preparação de 
Biodiesel e Biofertilizante. Dissertação (Mestrado em Ciências Naturais) – Programa de Pós- 
graduação em Ciências Naturais, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2013. 

SAÀ, C. F. Algas do Atlântico, alimento e saúde. Propriedades, receitas e descrição. 
Alagamar, Redondela – Pontevedra. 2002. 

SILVA, P, M. Atividades biológicas de extratos de algas marinhas brasileiras. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Biológicas) – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009. 

VIDOTTI, E. C.; ROLLEMBERG, M. C. E. Algas: da economia nos ambientes aquáticos 
à bioremediação e à química analítica. Departamento de Química, Universidade Estadual de 
Maringá. Quim. Nova, Vol. 27, No. 1, 139-145, 2004. 

XIII CONGIC | III SECITEX 1334



ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS ÁGUAS DA 

PRAIA DE PONTA NEGRA EM NATAL/RN – pH, TURBIDEZ, 

CONDUTIVIDADE, SALINIDADE E DENSIDADE 

RESUMO 

Este artigo objetivou qualificar as águas da praia 

de Ponta Negra, na cidade de Natal/RN, por 

intermédio de análise dos parâmetros físico-

químicos (pH, turbidez, condutividade, 

salinidade e densidade). As coletas foram 

realizadas utilizando recipientes de polietileno 

tereftalato em doze pontos distintos da orla.  Os 

dados foram obtidos para realizar um diagnóstico 

da qualidade da água da praia devido a sua 

importância turística e ambiental. Por fim, 

percebeu-se a normalidade nos resultados dos 

parâmetros analisados.   

ABSTRACT 

The objective of this work is to qualify, for 

purposes of bathing and environmental 

conservation, the waters of the Ponta Negra 

beach - Natal / RN, by means of analysis of 

physical and chemical parameters (pH, turbidity, 

conductivity, salinity and density). The 

collections were carried out using polyethylene 

terephthalate containers at twelve different 

points of the border. The data were obtained to 

make a diagnosis of the water quality of the 

beach due to its tourist and environmental 

importance. Finally, when he noticed the 

normality in the results of the analyzed 

parameters. 

1 INTRODUÇÃO 

As ações do homem sobre a natureza causam impactos que muitas vezes são superiores à 

capacidade de suporte do meio natural. Um exemplo disso é a urbanização desordenada do litoral, 

podendo causar descaracterização ambiental, degradação e desestruturações irreversíveis 

(CORIOLANO, SOUZA E SILVA 2015).  O avanço do crescimento da população nas áreas costeiras 

se dá além do fator social, o econômico, que eleva a recreação buscada pelos turistas. Em 

consequência disso as praias vêm sofrendo com os efeitos antrópicos das construções, que causam 

erosão do solo, alteram o efeito dos transportes de sedimentos e degrada e modifica a 

paisagens naturais, e principalmente a poluição do solo e da água causada pelo lixo e os dejetos 
humanos. 

PALAVRAS-CHAVE:  Parâmetros físico-químicos, água, praia, resolução. 

KEYWORDS:  Physical-chemical parameters, water, beach, resolution. 
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Por sua vez, a preocupação com a contaminação das águas da praia por consequências desses 

fatores vem se tornando cada vez mais crescente. A resolução do Conselho Nacional Do Meio 

Ambiente (CONAMA) de número 274/00 (BRASIL, 2000) classifica as praias para fins de 

balneabilidade e visa a adoção de sistemáticas de avaliação da qualidade ambiental das águas 

considerando a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).  

A cidade do Natal é a capital do estado do Rio Grande do Norte, localizada no nordeste 

brasileiro, aos longos dos anos desenvolveu-se geograficamente por planícies costeiras e hoje possui 

uma área com aproximadamente 167 km2 e uma população formada por 877.662 habitantes (IBGE, 

2016). Sua vegetação nativa é formada pela mata atlântica, o solo predominante é areia quartzosa 

distrófica e seu clima é tropical chuvoso quente com verão seco. Suas principais fontes econômicas 

estão centradas no comércio, e o turismo que tem bastante força na cidade, principalmente por suas 

praias.  

Afetada pela urbanização, Ponta Negra, localizada em bairro de mesmo nome na cidade do 

Natal/RN, é uma das principais praias do estado e possui grande importância ambiental, econômica 

e, por sua vez, turísticas que tem fins de recreação. Desse modo, a qualidade de suas águas é um fator 

essencial tanto para a preservação do meio ambiente, quanto para o bem-estar da população local e 

para os turistas que são beneficiários desse recurso.  

Considerando o crescimento da urbanização nas zonas costeiras e a poluição que afeta 

diretamente as questões ambientais, a presente pesquisa objetiva qualificar as águas da orla da praia 

de Ponta Negra na cidade do Natal – RN, realizando análises dos parâmetros físico-químicos, sendo 

eles, pH, turbidez, condutividade, salinidade e densidade, para fins de conservação ambiental e 

balneabilidade. O desenvolvimento do projeto é de suma importância para técnicos de controle 

ambiental, que além de desenvolver suas práticas de análises laboratoriais, podem promover 

diagnósticos acerca da qualidade das águas e, por sua vez, compartilhar os resultados alcançados. 

Levando em consideração as dificuldades para realização de uma coleta satisfatória e o grande tempo 

de execução das análises, é esperado um resultado positivo na qualidade das águas coletadas. 

2 METODOLOGIA 

As amostras de água utilizadas em estudo foram coletadas em diversos pontos distintos, 

escolhidos de forma que abrangesse a orla principal da praia de ponta negra, abarcamos dos hotéis 

que se localizam na Avenida Senador Dinarte Mariz, popularmente conhecida como Via Costeira, e 

se estendendo as proximidades da zona de proteção ambiental 06, onde fica o Morro do careca, 

atração turística da cidade de Natal. Os pontos foram traçados pelo grupo com o auxílio do aplicativo 

Google Earth, utilizando a ferramenta régua para demarcar o caminho, foi meço das extremidades 

próximas aos hotéis ao morro considerando as curvas e assimetrias da orla, dando uma distância de 

3.492 quilômetros, sendo assim, dividido essa distância em doze pontos, cada um com uma diferença 

de 291 metros.  

Levando em consideração que a contagem começou das proximidades da Via Costeira, e se 

distanciando as proximidades do morro do careca, a coleta foi realizada utilizando recipientes de 

polietileno tereftalato, exaustivamente lavados com água destilada, e após a devida realização da 

coleta, as amostras foram armazenadas em ambiente refrigerado e transportadas ao laboratório do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, campus Natal-

Central. 

Os parâmetros físico-químicos realizados em análise laboratorial foram, pH, Turbidez, 

Condutividade, Salinidade e Densidade, considerando que todos eles estão englobados nas 
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sistemáticas de avaliação da qualidade ambiental das águas, em questões ambientais e para corpos 

hídricos classificados como recreativos. 

Ao decorrer do desenvolvimento do projeto, determinou-se o pH com o método eletro 

analítico de potenciometria direta, utilizando o pHmetro, que inicialmente foi calibrado com soluções 

padrão de pHs de 7.0 e 4.0 e lavado com água destilada para que fosse possível a neutralização da 

variação dos valores do pH entre uma amostra e outra, e para determina sua concentração utiliza-se 

da escala, que vai de 0 a 14 sendo considerada ácida (quando pH < 7); neutra (quando pH = 7) e 

básica (quando pH > 7). A determinação da turbidez foi realizada pelo turbidímetro, que adotou o 

método nefelométrico, que consiste em uma comparação da dispersão da luz de soluções padrões de 

turbidez conhecida com as amostras em questão, levando em consideração o método observatório no 

momento da coleta. A condutividade foi apurada pelo condutivímetro, efetuando o método 

condutométrico, a salinidade utilizou do mesmo aparelho para sua medição. Para obter a densidade 

utilizou se de uma balança precisão e da vidraria Erlenmeyer, para que fosse possível a medição de 

sua massa e volume para a realização do devido cálculo por sua fórmula:  Densidade= Massa/Volume. 

Todos os parâmetros físico-químicos das amostras foram realizados em laboratório de 

pesquisa mineral na Diretoria de Recursos Naturais (DIAREN) com condições favoráveis de limpeza, 

além disso contando com o auxílio dos equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, 

máscaras e batas laboratoriais para evitar possíveis contaminações e alterações nos devidos 

resultados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os processos desenvolvidos e valores dos parâmetros físico-químicos realizados seguiram os 

princípios da resolução no 274/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que define 

os critérios de balneabilidade nas águas brasileiras considerando que a saúde e o bem-estar humano 

que pode ser afetado pelas condições de corpos hídricos que ofereçam recreação de contatos 

primários, e considera que a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) recomendam a adoção de 

sistemáticas de avaliação da qualidade ambiental das águas e considerando sua vigência, foi 

consultado a resolução no 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) contendo a 

classificação dos corpos de águas e diretrizes ambientais para  seu enquadramento, e também 

estabelece as condições e padrões para possíveis lançamento de efluentes. 

Assim, as águas salinas da praia de Ponta Negra são classificadas como Classe 1, sendo 

utilizadas para a recreação de contato primário, para a proteção e conservação das comunidades 

aquáticas e à atividade de pesca. Os valores que indicam a normalidade (de acordo com o CONAMA 

E MOTA 1997) para os parâmetros físico-químicos analisados são: 

• pH: Entre 6,5 e 8,5;

• Turbidez: Deve possuir no máximo 40 NTU (Unidade Nefelométrica), e ausente de

substâncias visíveis presentes. 

• Condutividade: Acima de 2.250 uS/cm;

• Salinidade: Condutividade acima de 2.250 uS/cm apresenta alta concentração de

salinidade; 

• Densidade: valor base igual a 1.
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A tabela 1 a seguir apresentam os resultados para as análises dos parâmetros físico-químico 

das amostras coletadas para os seus respectivos pontos. Importante ressaltar que os resultados para a 

condutividade serão usados para determinar a concentração de salinidade na água. 

Tabela 1: Valores dos parâmetros analisados dos doze pontos de coleta. 

Amostras PH (°C) Turbidez Condutividade Densidade 

A1 7,2 8,67ntu 22,67 ms/cma 1,00 g/mL 

A2 8 4,06ntu 20,75 ms/cma 1,00 g/mL 

A3 8,5 6,63ntu 3.134 us/cma 1,00 g/mL 

A4 8,4 4,27ntu 15,24 ms/cma 1,00 g/mL 

A5 8,3 5,80ntu 29,75 ms/cma 1,00 g/mL 

A6 8,4 18,6ntu 8,461 ms/cma 1,00 g/mL 

A7 8,4 13,8ntu 21,90 ms/cma 1,00 g/mL 

A8 8,4 12,0ntu 17,23 ms/cma 1,00 g/mL 

A9 8,3 18,0ntu 17,55 ms/cma 1,00 g/mL 

A10 8,3 17,1ntu 20,08 ms/cma 1,00 g/mL 

A11 7,7 15,2ntu 47,67 ms/cma 1,00 g/mL 

A12 8,4 9,09ntu 47,86 ms/cma 1,00 g/mL 

Fonte: Autor, 2017. 

Através dos dados obtidos com as análises, em comparação com a resolução do Conselho 

nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e os índices de normalidades para cada parâmetro, podemos 

perceber que: 

O pH (Potencial Hidrogeniônico), responsável por aponta o teor de íons hidrônio (H3Oaq) 

livres por unidade de volume.  

“Quando encontrado em valores baixos na água de abastecimento 

contribuem para sua corrosividade e agressividade, enquanto incrustações são 

possibilidades do pH em valores elevados”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006).  

Seus resultados se encontraram entre 7,2 a 8,5, se mantendo dentro da normalidade permitida, 

significando que as águas não apresentam um alto teor de acidez. Ao desenvolver as análises de 

turbidez, que é uma medida da capacidade que a água tem de interferir na passagem da luz através 

dela, e sua ocorrência prejudica sua aparência e o processo natural da fotossíntese, foi esperado que 

seus resultados se mostrassem mais elevados nas proximidades dos hotéis da Via Costeira e menores 

ao se aproximar do morro do careca, porém ao verificar os valores obtidos, percebemos que 

demostrou ser ao contrário, que a turbidez foi se elevando, porém, os valores se manteve numa faixa 

de 4,06ntu a 18,6ntu, não ultrapassando o índice máximo permitido, e ao decorrer da coleta não foi 

constatado nenhum tipo de substancias visíveis que pudesse causar alguma turbidez.  

 A condutividade elétrica representa sua capacidade de conduzir a corrente elétrica devido à 

presença de íons, provendo da dissolução de sólidos na água. Considerando a unidade de medida Ms 

(Mili) significando um valor 1000 vezes maior que a Us (Micro), seus parâmetros se mostraram mais 

elevada no ponto 6 com 8,461 ms/cma, e seu menor índice no ponto 3 com 3.134 us/cma, sendo a 

única amostra de valor micro, porém com numeração elevada, concluindo que a condutividade está 

de acordo com o seu índice de normalidade. Sendo assim, pelos valores das condutividades, podemos 

afirmar uma alta concentração de sais minerais nas águas, em síntese, esse resultado da salinidade era 

esperado levando em consideração que são amostras de água salinas.  A densidade, é sobre tudo uma 

propriedade física que se dá por caracterizar a grandeza especifica, determinada pela concentração de 
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massa por um determinado volume. Utilizando de sua formula matemática, os cálculos da densidade 

deram resultados dentro do esperado, não ultrapassando de seu valor base.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os dados apresentados relacionados aos parâmetros físico-químicos analisados, 

pode-se diagnosticar que as águas da Praia de Ponta Negra se encontram dentro dos índices de 

normalidades referidos. Tendo em vista a importância da conservação ambiental e a qualidade da 

água do local para o bem-estar da população, a qual desfruta da recreação do corpo hídrico em 

questão, as águas da orla se encontram próprias para banho e em relação aos resultados das análises, 

não apresenta nenhum valor alterado de seus parâmetros.  

Tendo em vista que a Praia de Ponta Negra foi alvo de uma crescente urbanização durantes os 

anos, suas águas continuaram mantendo uma qualidade dentro dos padrões, mostrando que não tem 

sido alvo de exagerados fatores antrópicos de poluentes, contudo deve-se manter um monitoramento 

com análises mais aprofundadas, englobando tanto as físico-químicas, como as microbiológicas, que, 

mesmo não sendo abordada nessa pesquisa é importante para manter a qualidade das águas para que 

não afete a balneabilidade e o meio ambiente. 
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CRIATIF: LINHA DO TEMPO – APRENDENDO E EXPANDINDO 
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ÁREA TEMÁTICA: (Comunicação) 

RESUMO 

Este trabalho propõe socializar ações realizadas pelo 
Projeto CRIATIF - 2014 a 2017 - que objetiva 
resolver problemas de design e comunicação visual 
de ações internas e externas ao IFRN. A metodologia 
é realizada com o método de criação desenvolvido 
pelo projeto de pesquisa Operação FUXICO. O 

CRIATIF já desenvolveu 32 logotipos, promoveu 
impactos sociais e econômicos positivos para os 
beneficiários atendidos, ampliou possibilidades de 
prática para os estudantes do curso de Multimídia e 
contribuiu para o aprimoramento do próprio método 
utilizado nos projetos. 

ABSTRACT 

This paper proposes to socialize actions carried out 
by the CRIATIF Project - 2014 to 2017 - that aims to 
solve problems of design and visual communication 
of internal and external actions to IFRN. The 
methodology is performed using the creation method 
developed by the research project Operação 
FUXICO. The CRIATIF has already developed 32 

logotypes, promoted positive social and economic 
impacts for the beneficiaries attended, extended 
possibilities of practice for the students of the 
Multimedia Course and contributed to the 
improvement of it´s own method used  in their 
projects 

1 INTRODUÇÃO 

O CRIATIF, CRIATIF 2015, CRIATIF 2016, CRIATIF 2017, CRIATIF NA RUA e 
CRIATIF NAS ROCAS constituem-se como projetos contínuos de Extensão, na área temática de 
Comunicação. O Projeto iniciou-se em 2014 e desde então foi fomentado pelo planejamento anual do 
Campus Natal – Cidade Alta do IFRN, por meio de editais PROEX/IFRN. Em sua criação, foi 
concebido com o objetivo de resolver problemas de design e comunicação visual de projetos e ações 
internas do Campus que se relacionavam com o público externo da Instituição, com o foco no 
desenvolvimento de Sistemas de Identidades Visuais (SIV) – logotipos e suas aplicações. Ainda para 
atender a demanda interna, em 2016, o CRIATIF realizou projetos no Campus Natal - Central e no 

PALAVRAS-CHAVE:  identidade visual, logotipo, design, comunicação visual 

KEYWORDS:  logotype, design, visual communication 
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ano de 2017 iniciou o atendimento de demandas do IFB, para projetos que fazem intercâmbio de 
atividades com o IFRN.  

Embora que no CRIATIF já estivesse caracterizada a interação com a comunidade externa e 
demonstrado seus impactos sociais advindos das soluções de comunicação visual, o Projeto expandiu 
suas atividades para o atendimento a entidades externas ao IFRN. Dessa maneira, o CRIATIF NA 
RUA, realizado e concluído no ano de 2016, se propôs a ir além dos muros do Instituto. As instituições 
escolhidas cumpriram os critérios de não ter fins lucrativos e, como resultado, obteve-se a criação do 
SIV para as entidades Neurinho e ABOCA Cultural, como pode ser visto na figura 1. 

Figura 1 – Identidades Visuais da Neurinho e ABOCA 

Pelo fato da implantação recente de uma unidade do IFRN no bairro das Rocas, em Natal-RN,  
o Projeto CRIATIF NAS ROCAS se valeu dos resultados e da aprendizagem adquiridos com os
projetos anteriores e localizou suas ações no referido bairro. Assim, em 2017, objetivou-
se construir sistemas de identidades visuais para entidades referência para as Rocas, entendendo-se
instituições referência como aqueles lugares do bairro os quais as pessoas citam quando contam suas
histórias e suas experiências. A delimitação das Rocas como locus de atuação adveio também
da relevância histórica do bairro para Natal/RN, observada em contradição à falta de relevância que
as pessoas da cidade atribuem ao local.

Os projetos do CRIATIF utilizam o caminho metodológico para criação de identidades visuais 
do protótipo de método chamado FUXICO, desenvolvido em projeto de pesquisa do IFRN Campus 
Natal – Cidade Alta. Além disso, utiliza-se de técnicas desenvolvidas exclusivamente para a 
operacionalização do protótipo durante o Projeto de Pesquisa Operação Fuxico, também do Campus 
Natal - Cidade Alta. 

Apresenta-se como resultados alcançados, o desenvolvimento de 32 identidades visuais, para 
ações internas e externas do IFRN. Além disso, verificou-se que o projeto possibilitou aos alunos 
envolvidos oportunidades de prática profissional e aprofundamento dos conhecimentos em design 
gráfico, mediados durante o curso. Destacam-se entre os resultados esperados, para o CRIATIF 2017, 
o desenvolvimento de logotipos para mais 7 ações do IFRN e IFB. E espera-se, com o CRIATIF NAS
ROCAS, desenvolver a identidade visual de 4 locais referência do bairro, como forma de valorização
local e uma consequente aproximação do IFRN com essa comunidade.

2 METODOLOGIA 

Como caminho metodológico, no seu início, em 2014, o CRIATIF utilizou o método de 
criação de identidades visuais de Peón (2011). No mesmo ano, percebeu-se que para se projetar 
pensando na experiência das pessoas é preciso prever a inclusão delas na especificação de conceitos 
e também nas fases de avaliação das alternativas. Assim, iniciou-se a articulação com o projeto de 
pesquisa “Projeto Empático para Criação de Identidades Visuais”, vinculado ao Edital 08/2015 que 
sistematizou um protótipo de método específico para criação de sistemas de identidades visuais (SIV), 
contendo 6 etapas projetuais: empatizar, conceituar, idear, modelar, avaliar e realizar. O protótipo foi 
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rebatizado de FUXICO, pois seu esquema gráfico tem o formato de flor que se assemelha ao 
artesanato brasileiro de mesmo nome. Além disso, o projeto se utiliza de técnicas construídas no 
projeto de pesquisa Operação Fuxico, fomentado pelo do Edital 06/2016, para criação de paletas de 
cor, conceitos e avaliação de alternativas de logotipos. 

Figura 2 – Desenho do método FUXICO 

Como o foco do trabalho do CRIATIF é a criação de identidades visuais, para este artigo 
entende-se identidade visual (IV) como a expressão visual de uma ação, projeto, empresa, produto ou 
serviço. A identidade visual de um simpósio, por exemplo, contém os elementos gráficos que o 
identificam, como o logotipo, o signo visual, a tipografia, o letreiramento, a paleta de cores, a 
inscrição e a tagline. E como sistemas de identidade visual (SIV) entende-se o logotipo e suas 
aplicações. No caso do simpósio, as aplicações poderiam ser seria o banner, cartazes, site, papel 
timbrado, brindes, entre outros.  MATOS et. al, (2017), PEÓN (2009), WHELLER (2012). 

Para suprir a demanda de solicitações, o CRIATIF primeiramente atendeu a uma lista 
espontânea do IFRN Campus Natal-Cidade Alta e em 2016, demandas do IFRN Campus Natal-
Central. Hoje ele atende também pedidos advindos do IFB, em Brasília. Já o Projeto CRIATIF NA 
RUA originou-se com a publicação de um edital para seleção das instituições externas, sem fins 
lucrativos, com intenção de redesenhar suas identidades visuais.  

No ano de 2017, O CRIATIF NAS ROCAS iniciou-se com entrevistas com 5 pessoas que 
tiveram sua origem no bairro das Rocas e apontaram marcos referenciais da comunidade, como pode 
ser visto na figura 3. A partir dessas entrevistas, obteve-se quatro lugares mais citados: a Feira de 
Rocas, o Mercado, a Igreja Sagrada Família, as Escolas de Samba  e o Centro de Rocas. Em visitas a 
esses locais, pesquisou-se mais 142 sujeitos com o objetivo de verificar se as pessoas que frequentam 
aqueles pontos, se referenciam a eles quando contam suas histórias e experiências vividas ali. E, além 
disso, observou-se se os entrevistados elegiam outros marcos referenciais para o local. 

Figura 3 – Entrevistas feitas com pessoas originadas de Rocas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

De 2014 até o presente momento, o CRIATIF desenvolveu 32 projetos de identidade visual e 
suas aplicações e ainda existem 7 identidades na ordem de espera para o início da projetação.  
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Apresenta-se na Figura 4, os resultados do projeto nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, sendo 
as quatro últimas, do ano de 2017. 

      Figura 4 – 32 identidades visuais desenvolvidas pelo CRIATIF. 

Como resultado do CRIATIF NAS ROCAS, realizou-se entrevistas com 147 pessoas, sendo 
142 encontradas em visita à campo aos locais referenciados citados pelos primeiros 5 entrevistados. 
Foram registrados, ao todo, 408 pontos de referência, sendo que alguns deles foram citados por mais 
de uma pessoa. Em seguida, com a tabulação dos dados, elencou-se 7 pontos de referência, como 
listado abaixo. 
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1) Igreja Sagrada Família, citada por 34 entrevistados
2) Praia do Meio, citada por 27 pessoas
3) Mercado das Rocas, citado por 26 sujeitos
4) Feira das Rocas, citada por 24 entrevistados
5) Canto do Mangue, citado por 23 pessoas
6) Escolas de Samba, citadas por 14 sujeitos
7) Porto de Natal, citado por 13 entrevistados
A partir dos 7 pontos indicados pelas pessoas que se relacionam com o bairro, decidiu-se por

desenvolver a identidade visual da Igreja Sagrada Família e da Escola de Samba Balanço do Morro, 
pois são os locais onde teremos interlocutores (clientes) para possibilitar a construção do projeto. Os 
demais locais, por serem espaços públicos, não serão projetados em forma de logotipo, mas como um 
sistema de identidade visual para Rocas. Para isso, serão construídos elementos gráficos que 
expressem a identidade do bairro e possam ser aplicados em artefatos de comunicação visual como 
camisetas, brindes, uma fonte com desenhos (dingbat) e divulgados em redes sociais. 

O trabalho de criação já foi iniciado com a Escola de Samba Balanço do Morro e se encontra 
na etapa “Empatizar” do método onde fez-se as entrevistas com os diretores da escola e a pesquisa 
visual por meio de observação e registro fotográfico do local. 

Figura 5 – Fotografias tiradas na Escola de Samba Balanço do Morro. 

Como resultados adicionais, o CRIATIF promoveu a disseminação de seu trabalho em eventos 
destinados ao público extensionista. Em 2015, apresentou-se o trabalho intitulado Programa 
CRIATIF - redesign do Museu do Brinquedo Popular na SECITEX - I Semana de Ciência, 
Tecnologia e Extensão do IFRN, III Simpósio de Extensão, no IFRN - Campus Santa Cruz, na 
modalidade pôster. No ano de 2016, apresentou-se também na II SECITEX, II Semana de Ciência, 
Tecnologia e Extensão do IFRN, IV Simpósio de Extensão, no IFRN - Campus Parnamirim o trabalho 
intitulado CRIATIF – criando identidades dentro e fora dos muros do IFRN. O artigo apresentado na 
modalidade oral, foi premiado em 1º lugar no Evento, como pode ser visto na figura 6. 

Figura 6 -  Apresentações do CRIATIF na I SECITEX e II SECITEX 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto CRIATIF vem desenvolvendo um trabalho periódico em suas ações de extensão e 
espera-se que ele se caracterize como um programa de fluxo contínuo para atender às necessidades 
diversas e frequentes de criação para o Instituto Federal. Dessa forma, será possível disseminar o 
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trabalho desenvolvido no Campus e reforçar a importância de se criar identidades visuais de forma 
profissional para ações, projetos e eventos deste Instituto. 

 Em relação às versões externas do CRIATIF ressalta-se que os resultados alcançados para as 
empresas Neurinho e ABOCA Cultural confirmaram a importância da identidade visual para o reforço 
da própria identidade das empresas. Como resposta a essa afirmação, tem-se a publicação de ABOCA 
na rede social facebook, com a seguinte declaração: “Em 2016 tivemos a felicidade de sermos 
contempladxs no edital CRIATIF do  IFRN Cidade Alta, e ganhamos esse presente dxs 
alunxs Gabrielle Rodrigues, Wagner Marcks, Pedro Felipe e Sammara Fernandes, do curso de 
Multimídia, aprendizes da professora Silvia Matos, com orientações do designer Beto Leite. ”(sic) 
Ainda, temos também uma postagem da Neurinho, no dia 16 de março de 2016: “Incrivel e 
emocionante! Nossa gratidão a todos da CRIATIF que desenvolveram e colocaram amor ❤� na
nossa marca, nosso muito obrigado, nossas crianças agradecem!”(sic). 

Quanto ao projeto nas Rocas, percebe-se que ele já apresenta resultados significados vistos 
pelo acolhimento das pessoas que vivem no bairro diante do nosso interesse em conhecer suas 
histórias e, de certa forma, reviver sua identidade. 
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INCLUSÃO DIGITAL E QUALIDADE DE VIDA NA 

MELHOR IDADE 

André Luiz Firmino Brito Barros,  Mayara Melo da Silva,  Poliana Bezerra Davi de Melo

RESUMO 

Este projeto de extensão tem como objetivo 

promover a inclusão digital às pessoas da 

comunidade externa que estão na faixa etária 

denominada “melhor idade”, através da 

aprendizagem no manuseio dos 

computadores e de seus programas, no uso 

da internet e no conhecimento das novas 

tecnologias existentes, resultando na 

atualização, autoestima, estímulo mental e 

motor e a socialização destas pessoas. Com 

isto, ratificaremos o compromisso social do 

IFRN junto a sua comunidade. 

ABSTRACT 

This extension project aims to promote 

digital inclusion to people from the outside 

community who are in the age group called 

"better age", through learning in the 

handling of computers and their programs, in 

the use of the Internet and in the knowledge 

of new technologies , Resulting in the 

updating, self-esteem, mental and motor 

stimulation and the socialization of these 

people. With this, we will ratify the social 

commitment of the IFRN to its community. 

1 INTRODUÇÃO 

Os idosos são pessoas com muita experiência de vida e com poucas oportunidades, 

então através do aprendizado da informática terão oportunidade de conhecer um mundo 

virtual no qual muitas vezes são excluídos. Com isto, é preciso incluir esta faixa da 

população que apresenta um dos maiores índices de exclusão social. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população do município de Natal em 2010 era de 803.739, sendo 66.562 homens e 93.044 

mulheres acima dos 50 anos de idade, num total de 159.606 pessoas com idade acima dos 

50 anos, ou seja, quase 20% da população natalense em 2010 era composta por pessoas na 

faixa etária da melhor idade. 

Em 2016, o IBGE estimou a população do município de Natal em 877.662 habitantes, 

sendo o décimo nono município mais populoso do país; e, sua região metropolitana, formada 

por outros onze municípios do Rio Grande do Norte, possui uma população de pouco mais 

KEYWORDS: Basic Informatics, Digital Inclusion, Best Age, Quality of Life, 

Socialization. 

PALAVRAS-CHAVE: Informática Básica, Inclusão Digital, Melhor Idade, Qualidade 

de Vida, Socialização. 
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de 1,5 milhão de habitantes, formando a quinta maior aglomeração urbana do Nordeste e a 

décima nona do Brasil. 

A previsão do número de idosos acima de 50 anos de idade para o ano de 2017, 

segundo o IBGE, é que ultrapasse o percentual dos 20% contabilizados no ano de 2010. A 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2013, que foi divulgada pelo IBGE 

em 2014, mostra a tendência de envelhecimento do país, enfatizando a importância deste 

projeto de inclusão digital, de desenvolvimento regional e de oportunidade para a 

comunidade natalense. 

Seja para o trabalho ou lazer, os idosos merecem estar a par das tecnologias que 

conhecemos hoje em dia, e através de um curso de informática básica, vemos que 

contribuiremos para a minimização dos efeitos da exclusão digital e com o aumento da 

qualidade de vida destas pessoas. 

Logo, o presente projeto de extensão tem como principal objetivo incluir 

digitalmente as pessoas da melhor idade da comunidade, contribuindo com a atualização, a 

autoestima, o estímulo mental e motor e a socialização destas pessoas, com a finalidade de 

levar o conhecimento digital de modo que elas possam tornar-se protagonistas desses novos 

saberes sociais. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consistirá em aulas presenciais, teóricas e práticas, 

ministradas por um servidor técnico-administrativo com conhecimento na área de 

informática, auxiliado por bolsistas do Curso Técnico Integrado do Campus Natal-Central, 

que monitorarão este processo de ensino-aprendizagem, para uma turma de 20 alunos com 

idade a partir de 50 anos.  Com isto, o projeto contribuirá na formação acadêmica e 

profissional destes. 

Laboratório equipado com computadores, lousa interativa e projetor multimídia serão 

utilizados para auxiliar na apresentação dos conteúdos ministrados e facilitar o ensino- 

aprendizagem. Também serão realizadas atividades em grupo para que todos interajam com 

os equipamentos e entre si, além de apresentarmos vídeo-aulas para demonstrar a utilização 

dos computadores nas diversas áreas de conhecimento. 

Além disto, como forma de melhorar a prática no uso dos equipamentos, foram 

utilizados web sites de jogos educativos on-line que tiveram grande relevância no estímulo 

motor e mental dos alunos. Abaixo, listamos alguns sites adotados para o processo de ensino- 

aprendizagem: 

http://www.cafw.ufsm.br/~bruno/disciplinas/principios_informatica/mouse/mouse5.swf 

http://www.toytheater.com/maze.php 

http://www.seniornet.org/howto/mouseexercises/placemouse1.html 

O curso será dividido em 3 módulos, onde cada módulo há a distribuição de material 

escolar e apostilas fornecidas através de Pen Drives, com o detalhamento do conteúdo dos 

encontros. Assim, apresentar-se-ão os seguintes conteúdos em cada módulo: 
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Módulo 1: Introdução à Informática Básica (definições, componentes básicos 

(hardware), dispositivos de entrada/saída) e Ergonomia na Computação; 

Módulo 2: Sistema Operacional Windows 7 e noções sobre o Windows 10; 

Módulo 3: Os principais tipos de programas, como: Processadores de textos, 

Planilhas Eletrônicas, Apresentação eletrônica, Navegadores de Internet (redes sociais), 

Gerenciadores de e-mails e Ferramentas de pesquisa na web. 

Métodos diferenciados serão aplicados para apresentar as orientações, elegendo-se 

uma linguagem simples e fornecendo explicações direcionadas às dúvidas dos participantes. 

A ideia central do projeto é ensinar aos envolvidos como começar e, a partir disto, 

desenvolver neles a vontade de descobrir mais, estabelecendo uma rotina de “faça você 

mesmo”. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em relação aos resultados, espera-se que ao final deste projeto, os discentes tenham 

domínio tanto da parte teórica, quanto da parte prática sobre os assuntos abordados durante 

o curso. O projeto também servirá de base para formação dos bolsistas, tanto no âmbito

acadêmico quanto no âmbito profissional.

Na parte teórica, compreendam os termos técnicos utilizados na informática, postura 

e métodos de prevenção de acidentes, bem como saibam diferenciar os componentes básicos 

que um computador possui (hardware). Na parte prática, tenham o conhecimento necessário 

sobre os principais tipos de programas existentes (software) nos dias de hoje para que 

possam usufruir da utilização destes no dia-a-dia. 

A disseminação dos resultados será através da Exposição Científica, Tecnológica e 

Cultural (Expotec) 2017, onde haverá a exposição de vídeos e banners mostrando o 

desenvolvimento deste projeto de inclusão digital junto aos idosos, bem como através da 

revista HOLOS e de outros meios institucionais, fazendo com que haja o incentivo para que 

outros campi do IFRN e outras instituições de ensino promovam a inclusão digital não 

somente para as pessoas da melhor idade, mas também para àquelas excluídas dos benefícios 

trazidos pelos recursos tecnológicos da atualidade, socializando e levando conhecimento das 

novas tecnologias para auxiliá-los na melhoraria da execução de suas atividades. 

A informática caracteriza-se por fomentar mudanças no campo educacional a partir 

das reflexões que provoca. O uso do computador favorece a formação de cidadãos mais 

críticos, com autonomia para construir o próprio conhecimento. Ao favorecer a oportunidade 

de aprendizagem para as pessoas idosas demonstra-se que este é um ciclo vital que se 

prolonga com o decorrer das décadas e que, portanto, precisa estar inserido, especialmente, 

no conhecimento tecnológico, por ser um saber novo para o público idoso. 
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Fotografia – Laboratório de Informática com os alunos da turma de inclusão digital. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso das recentes tecnologias estimula o uso da mente, nas atividades 

de descobrimento e aprendizado; estimula o desenvolvimento motor, no uso do mouse; 

estimula a comunicação entre os alunos, encorajando o abandono do isolamento em casa; 

incentiva a curiosidade e a busca de conhecimento. 

Constata-se que o uso do computador e de seus recursos proporcionará aos idosos 

melhorias na autoestima, na habilidade mental, no aumento das relações sociais e 

interacionais e no senso de realização e autoconfiança (Gatto e Tak, 2008, apud Cardoso, 

Stefanello, Soares e Almeida, 2014, p.343). 
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RESUMO 

Com um olhar amplo acerca da rádio, vimos a 

mesma além de um veículo de informação, mas 

também como meio de intercomunicação. O 
projeto de extensão InFoRmaNdo, do IFRN, 

campus São Paulo do Potengi,  tem como um 

de seus objetivos a interação do projeto com a 
comunidade escolar, chegando também ao 

público externo. Visando o aprimoramento 

dessa integração e da prática da oralidade, e 

buscando levar os mais diversos 
conhecimentos, o estudo realizado neste 

trabalho apresenta como enfoque discursivo a 

linguagem oral, enfatizando a criação e atuação 
na InForma Rádio. 

ABSTRACT 

With a broad look at the radio, we saw it in 

addition to an information vehicle, but also as a 
means of intercommunication. The 

InFoRmaNdo extension project, of the IFRN, 

campus São Paulo do Potengi, has as one of its 
objectives the interaction of the project with the 

school community, reaching also the external 

public. Aiming to improve this integration and 

oral practice, and seeking to bring the most 
diverse knowledge, the study carried out in this 

work presents as a discursive approach the oral 

language, emphasizing the creation and 
performance in the InForma Radio. 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo relatar o uso da rádio como ferramenta de 

interação social e aprimoramento da oralidade, focalizando uma experiência nesse sistema 

PALAVRAS-CHAVE: Oralidade, Rádio, Informação, Comunicação. 

KEYWORDS: Orality, Radio, Information, Communication. 
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de comunicação através de um projeto de extensão em exercício no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus São Paulo do 

Potengi (SPP), denominado InFoRmaNdo.  

Assim, com total preocupação de ressaltar o domínio da oralidade como ferramenta 

fundamental para criação de uma rádio e como foi/é utilizada a mesma. Este trabalho 

analisa ainda algumas das diversas formas de se trabalhar a oralidade, enfatizando, deste 

modo, as possíveis limitações e destacando as estratégias para o uso ativo dessa habilidade 

linguística, além de destacar suas características e conhecer o funcionamento de sua 

organização. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da Língua Portuguesa 

(1998), a comunicação por meio da língua é muito importante para a formação da interação 

social, entretanto, a mesma não deve se tornar somente um meio usado para a 

comunicação, o uso da oralidade deve ser executado com a mesma importância que damos 

à escrita, pois ambas assumem um papel importante na sociedade, o falar bem merece tanta 

ênfase quanto é dada ao escrever. Diversos autores (BRASIL/MEC, 1998; RAMOS, 1999; 

MARCUSCHI, 2001; FÁVERO et al., 2005) afirmam que a abertura de qualquer 

instituição para a modalidade oral possibilita colocar fala e escrita no mesmo status de 

importância, fato que contribui para que se minimize o ponto de vista de que a escrita é 

superior à fala. 

Perante esta realidade, a rádio é vista como um importante meio, não só ligado 

diretamente à comunicação, mas também de estudo e base de pesquisa. Dentre essas, a 

característica mais marcante e presente é a linguagem e a forma como a mesma é utilizada, 

envolvendo um conjunto de elementos que dão à rádio o status de veículo de comunicação 

de massa que melhor expressa proximidade e intimidade com seu público. 

O falar do locutor na rádio desperta sentimentos, convidando os ouvintes a criar 

suas próprias imagens para cada evento enunciado. A produção de texto para a rádio requer 

de seu redator, além de pleno conhecimento da língua a ser transmitida, habilidade no uso 

de termos e expressões que darão ao texto características da oralidade, incluindo formas 

que irão fazer com que sua escrita se torne chamativa ao ouvir do público e ao mesmo 

tempo plausível. Isso é algo já relatado também nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) da Língua Portuguesa (1998, p.31): 

A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala 
utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, ou 

seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas. É 

saber coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, 

considerando a quem e por que se diz determinada coisa. É saber, 
portanto, quais variedades e registros da língua oral são pertinentes em 

função da intenção comunicativa, do contexto e dos interlocutores a 

quem o texto se dirige.  

Portanto, neste trabalho, nosso objetivo é compreender a contribuição da oralidade 

na rádio, também como um meio que possibilite a interação social entre locutor e ouvinte e 

a forma como a mesma é utilizada, como também forma de esmerar a oralidade, vindo a 

ser atrativa para seus interlocutores. 
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2 METODOLOGIA 

Para este trabalho optamos por realizar uma abordagem qualitativa, tendo como 

base de aprofundamento estudos de autores como: Adam (2010), Irandé (2003), Marcuschi 

(2001; 2005), Faria e Zanchetta Jr. (2002). Dessa forma, a pesquisa também é descritiva, 

tendo como hipótese que a rádio é um instrumento de aprimoramento da linguagem oral. 

A rádio é um sistema de comunicação e um dos grandes ícones da linguagem oral 

por ser espontânea e estando em constante renovação. Partindo desses atributos, em julho 

de 2016, surgiu a ideia da criação de uma rádio escolar por meio do projeto de extensão 

InFoRmaNdo. A idealização do projeto (InFoRmaNdo) e da Informa Rádio partiu das 

docentes de Língua Portuguesa, Kéfora Medeiros e Elis Betânia, e do jornalista do campus 

SPP (nesse período), Cleyton Nascimento, vindo a ser amplificados pelos discentes 

participantes. 

Anterior ao funcionamento da rádio, apresentamos como método de trabalho a 

criação de enquetes, servindo como base de pesquisa para se descobrir quais notícias, 

informações e músicas de maior interesse do público-alvo (os convidados para a Semana 

de Arte, Cultura e Desporto - SEMADEC e alunos do campus), e realização de um 

cronograma com todos os dados obtidos, quefoi seguido e utilizado na apresentação 

radiofônica. 

Sendo assim, o InFoRmaNdo ficou sob total responsabilidade de desenvolvimento 

e execução dessa rádio durante a II SEMADEC do IFRN SPP. Em ordem de trabalho, foi 

escolhido o nome “Informa Rádio” e os dias que iria ao ar; logo após, houve a aplicação 

das enquetes, começando assim a interação do projeto com o público-alvo. Foram criadas 4 

(quatro) enquetes intituladas de “Faça o seu som tocar na SEMADEC”. A primeira enquete 

obteve a participação de 565 pessoas. “Coração machucado” (Wesley Safadão), “Medo 

bobo” (Maiara e Maraísa), “Destá” (Dorgival Dantas) e “All my love” (Major Lazer) 

foram as músicas mais votadas para serem tocadas com 19,6%, 27,5%, 19,4% e 19,4%, 

respectivamente. Essa foi a ação anterior à realização do evento comunicativo.  

Vale relatar ainda a indispensabilidade de alguns questionamentos que foram feitos, 

como: “Para quem apresento?”, “O que quero dizer?”, “Esse assunto é envolvente?”.  Tais 

questões e alguns procedimentos de conduta se fizeram necessários e foram de extrema 

importância para conduzir de maneira eficiente todo o andamento do trabalho radiofônico 

antes e nos dias da apresentação. Os mesmos foram seguidos, mostrando que com 

organização, planejamento e um olhar amplo de interação se obtêm êxito. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em virtude da experiência vivenciada através da Informa Rádio, do projeto 

InFoRmaNdo, é notória a interação social não só do público interno, mas também do 

externo participante através da oralidade que foi aplicada por meio de sistemas de 

comunicação. Isso posto, proporcionou aos atuantes na rádio mais desenvoltura na 

capacidade de descrição por intermédio da fala. 

A InForma Rádio noticiou o cronograma da II SEMADEC, esclarecendo os locais 

das provas esportivas, os resultados dessas competições, provas dos padrinhos/madrinhas 

das turmas participantes e da mostra de cursos técnicos integrados de Meio Ambiente e 

Edificações. A rádio interagiu bastante com público ao dar-lhes o direito de escolher quais 

músicas queriam ouvir, como podemos ver no gráfico da Figura 1, e por outro lado, 

também estabeleceu parceria com o spotted do campus
1,
 possibilitando troca de mensagens 

entre o público. 
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Figura 1 - Resultado da primeira enquete respondida pelo público da II SEMADEC 
Fonte: PrintScreen tirado pela autora 

A rádio no ambiente escolar é uma maneira de interagir ludicamente com o público, 

promovendo um aprendizado sócio-educativo através da comunicação oral, acentuando 

que o atendimento para o público externo acontece quando este participa de eventos 

internos, mas que há participação/contribuição destes por meio de ações, principalmente 

virtuais, como as enquetes. Sendo assim, o comunitário da instituição também está 

submetido a informações e também a atividades que promovem bem-estar. 

A linguagem informal usada na rádio converteu o que poderia ser apenas uma 

atividade de extensão em algo lúdico, o que fez a mesma receber críticas positivas do 

público ouvinte. Um das quais podemos mostrar a da aluna do campus, Sabrina Éter: “Foi 

uma ideia inovadora e bastante útil. A rádio deveria continuar funcionando nos próximos 

eventos por ter sido muito bem aceita. Deram um show de criatividade e organização”. 

Em outros relatos, podemos também classificar a importância da rádio em nossa 

instituição, caracterizando que ela é relevante para melhorar a comunicação oral e, 

consequentemente, possibilitando melhor interação entre o público-alvo. Como relatado 

em outro comentário feito pelo discente do curso técnico integrado em Meio Ambiente, 

Everaldo Soares, do IFRN SPP: 

1
Traduzindo livremente, Spotted significa “marcado(a)”, revelando o intuito da página/grupo: marcar alguém 

pelas características que você lembra da pessoa, um mural virtual de recados. Essa é uma mania que surgiu 

em universidades dos EUA, mas já é realidade aqui no Brasil também e fazem sucesso entre os estudantes. 
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A rádio na escola foi uma experiência que deu muito certo, visando a 
principalmente a socialização entre os alunos e a ampliação e valorização 
do universo radiográfico enfatizando a percepção auditiva de diferentes 

linguagens e a interação de saberes subjetivos. Não focalizando apenas os 

momentos de lazer e entretenimento, mas também a construção de uma 
mente cidadã nos discentes e o engajamento em projetos colaborativos 

para melhoria das relações entre os mesmos. 
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Como visto, é um importante meio de aprimoramento oral, principalmente quando 

o domínio de determinados usos da linguagem oral é uma condição exigida do aluno.

Condizente com Bechara (1985) quando afirma que:

A escola não se trata obviamente de „ensinar a fala‟, mas mostrar aos 
alunos a grande variedade de usos da fala, dando- lhes a consciência de 
que a língua não é homogênea, monolítica, trabalhando com eles os 

diferentes níveis (do mais coloquial ao mais formal) das duas 

modalidades – escrita e falada – isto é, procurando torná-los „poliglotas‟ 

dentro de sua própria língua. (apud FÁVERO, 2009, p. 12 – grifo do 

autor). 

Entretanto, existiram algumas dificuldades quanto à estrutura, equipamentos 

técnicos necessários/adequados e falta de profissional especializado em rádio escolar, uma 

vez que a instalação do campus foi recente e essa foi a primeira experiência com a 

atividade. Realizar a locução foi outro momento que nos requereu coragem e também a 

busca constante pela interação com os ouvintes de maneira que estivéssemos 

interrelacionados com os mesmos. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A língua é um mecanismo de comunicação e expressão verbal ou não verbal de 

ideias, desejos, anseios e emoções, a mesma é utilizada para uma melhor relação humana. 

É uma marca fundamental de cada ser.Em vista dos argumentos apresentados, entendemos 

que a oralidade é uma transmissão oral de conhecimentos presentes na memória humana, 

servindo também como forma de integrar-se socialmente. A oralidade neste campo social é 

de grande relevância concernentemente ao fato de ser possível que a mesma seja 

ferramenta principal para convívio grupal e conhecimento de mundo. 

Nesse sentido, observamos que existe uma série de possibilidades pelas quais a 

oralidade pode ser inserida, dentre elas, a rádio, servindo como uma oportunidade na 

construção de saberes seja na forma de se expressar perante a sociedade, bem como no 

desenvolvimento de habilidades artísticas para com a mesma. 

Vale acrescentar que a rádio possibilita para o locutor uma visão ampla sobre os 

diversos tipos de oralidade existentes, de maneira que o mesmo se adéque a melhor para 

seus interlocutores, tornando "um modelo de adequação comunicativa em que há uma 

relação entre o eu e o outro que interagem" (MARCUSCHI, 2005, p. 33). 

Faz-se necessário ainda referir que apesar de tantos benefícios produzidos pela 

oralidade, existe uma dicotomia entre ela e a escrita, mas as duas se fazem primordiais para 

a formação humana e, sobretudo, intelectual. “Sob o ponto de vista mais central da 

realidade humana seria possível definir o homem como um ser que fala e não como um ser 
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que escreve. Entretanto, isso não significa que a oralidade seja superior à escrita”. 

(MARCUSCHI, 2010, p. 17) 

Portanto, a Informa Rádio, parte do projeto de extensão InFoRmaNdo, é, sem 

dúvidas, um mecanismo possante de desenvoltura da habilidade oral,  viabilizando o 

conhecimento da erudição na oralidade dos discentes participantes, trazendo vastos 

aspectos do campo social e possibilitando maior aproximação do projeto com toda a 

comunidade escolar que se faz existente no IFRN, campus São Paulo do Potengi. Atuar nas 

ondas do rádio fazcom que a construção do saber, a adaptação e o contato com o coletivo 

sejam peças que formam a essência do crescimento discursivo e, por isso, deve continuar.
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COMUNIC-AÇÃO 

RESUMO 

O projeto de extensão “Comunic-ação” tem a 

finalidade de estreitar os laços entre o IFRN-Campus 

Avançado Lajes e a comunidade da Microrregião de 

Angicos através de práticas jornalistas e de 

comunicação social, na divulgação de eventos 

acadêmicos, trabalhos artísticos, projetos de extensão 

e de pesquisa. O projeto pretende ser um canal, pelo 

qual intentamos divulgar para a comunidade os 

acontecimentos acadêmicos do Campus e divulgar 

para a própria comunidade os acontecimentos 

artístico-culturais que ocorrem em si mesma.

ABSTRACT 

The "Comunication Action" extension project aims to 

strengthen the links between the IFRN-Campus 

Advanced Lajes and the Angicos Micro-region 

community through journalistic and media practices, 

in the dissemination of academic events, art works, 

extension and research. The project intends to be a 

channel, by which we try to divulge to the community 

the academic events of the Campus and to divulge to 

the community itself the artistic-cultural events that 

occur in itself. 

1 INTRODUÇÃO 

Este projeto foi inicialmente idealizado pela servidora do Campus Lajes Leidimar de Araújo 

Azevedo (chefe de gabinete) que identificou a necessidade urgente de se implementar e de se 

incrementar a Comunicação Social no Campus Avançado Lajes, de maneira que isso pudesse 

intercalar os mais variados setores do Campus, como o ensino, a setor pedagógico, a pesquisa e a 

extensão, a tecnologia da informação e a comunidade estudantil como um todo. Para alcançar tal 

intento, a servidora montou uma equipe composta pelos servidores André Luiz Rodrigues Bezerra, 

Geraldo Freire de Lima, Geraldo Generoso Ferreira, Osailton da Silva Vieira, George Pessoa Fidelis 

e David de Medeiros Martins de setores estratégicos (ao projeto) do Campus, e pelas alunas Maria 

Clara Damasceno de Oliveira, Maria Luiza Damasceno de Oliveira , Daryjane Pereira Costa, Ellen 

Cristina Ribeiro de Oliveira, que sempre mostraram competência nos assuntos jornalísticos e muita 

boa vontade em contribuir. 

O setor da Comunicação Social é responsável pela divulgação, interna e externa, do 

conhecimento produzido pela comunidade acadêmica do IFRN, em especial do Campus Avançado 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, Lajes, Jornalismo, Social, Cerimonial 

KEYWORDS:  Communication, Lajes, Journalism, Social, Ceremonial 
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Lajes, pelo planejamento e organização de eventos do Gabinete do Campus, e pelo apoio à realização 

de eventos ligados ao Campus.  

As atividades desenvolvidas pele setor da Comunicação Social incluem a produção e 

divulgação de conteúdo relacionado ao Campus; o atendimento à imprensa e indicação de 

especialistas para tratar de assuntos demandados por veículos de comunicação; gestão de cerimonial 

em eventos, dentre outras. Assim, nosso público beneficiário é a comunidade estudantil (interna) e 

toda a comunidade externa interessadas nas atividades acadêmicas do Campus, em especial os pais 

dos alunos, secretários de educação das cidades da microrregião de Angicos, diretores de escolas 

municipais da microrregião de Angicos e os estudantes das escolas públicas municipais e estaduais, 

assim como das escolas particulares.  

Objetivo geral 
Fomentar a comunicação interna e externa do conhecimento produzido pela comunidade 

acadêmica do IFRN, em especial do Campus Avançado Lajes. 

Objetivos específicos 
Instruir alunos bolsistas na formação da Comunicação social; Fomentar cursos de capacitação 

para alguns servidores na área da Comunicação social; Gerenciar e intermediar as informações e 

notícias que são veiculadas a respeito e do interesse do Campus Lajes; Criação e controle das mídias 

digitais do Campus Lajes; Organizar e reformar geral da página oficial do Campus Lajes; Consolidar 

a Comunicação Social do Campus Lajes para que um dia algum servidor, profissional específico, 

posso assumir o setor sem que necessite começar do zero. 

2 METODOLOGIA 

Optamos pela utilização do “Método da Comunicação Interativa”, que consiste na troca de 

informações multidirecional entre duas ou mais partes. Consideramos a forma mais eficiente de 

garantir entendimento comum por todos, pois esta metodologia é a mais adequada para uma 

comunicação que necessita de resposta ou quando a interação é essencial para garantir que a 

mensagem foi transmitida apropriadamente.  

O Método da Comunicação Interativa é uma estrada de mão dupla, na qual prioriza, em igual 

proporção, a mensagem e a resposta. Hoje as tecnologias facilitam a interação na comunicação, 

permitindo a resposta rápida, as vezes de forma imediata, através da qual o “expectador” deixa mesmo 

de “esperar” e passa a ser sujeito ativo da comunicação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos pela consolidação da Comunicação Social do Campus Avançado Lajes e pela 

interação completa entre a comunidade da Microrregião de Angicos e o Campus.  
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Foram criados vários canais de mídias digitais relativas ao Campus, como página no 

Facebook, Instagran e canal no Youtube, além da manutenção constante da página oficial do Campus 

na página do IFRN. Ressaltamos ainda que a equipe interage constantemente com os grupos das 

turmas através das comunidades do WhatsApp. 

A primeira apresentação, e teste de fogo, do projeto foi na I SEMADEC do Campus Lajes, no 

qual toda a equipe desempenhou um papel totalmente relevante para o ótimo desempenho que o 

evento demonstrou. Percebemos, a partir de então, segundo relatos dos próprios alunos e pais dos 

alunos, que os mesmos sentem-se mais informados e inteirados dos acontecimentos relativos Às 

atividades do Campus. 

Recentemente dois membros do projeto participaram de dois cursos que serão de grande 

importância para o projeto, o curso de “Fotografia Jornalística” e o curso “Organização e Realização 

de Eventos”, ambos oferecidos pela Comunicação Social da Reitoria e realizados no Campus Cidade 

Alta unidade Rocas. Os dois membros do projeto pretendem replicar os conhecimentos adquiridos 

nos cursos para o restante da equipe, e, quando possível, capacitarem outros servidores do Campus.   

Com relação à comunidade externa, o número de inscrições e comparecimento para o processo 

seletivo 2018 este ano triplicou, fato que creditamos, principalmente, à boa performance deste grupo 

na divulgação constante e atenta do processo, e do Campus em geral, em todas as mídias disponíveis. 

O projeto apresentou, e ainda apresenta, dificuldades: (1) na parte financeira, pois 

necessitamos de instrumentos e equipamentos para uma melhor execução das atividades, como 

câmeras fotográficas profissionais, programas específicos para diagramação de textos e edição de 

imagens, materiais de papelaria específicos para uso constante em ações do setor, e, principalmente, 

bolsas para custear as alunas voluntárias, dentre outros; (2) na parte de pessoal, pois todos os membros 

do projetos ou pertencem a outros setores específicos do Campus ou são alunos, que também 

necessitam de tempo para exercer suas funções de estudantes (estudar, revisar, ter aulas extras, fazer 

trabalhos etc.), necessitando, também, de colaboradores com conhecimentos em edição de imagens e 

manutenção de sites. 

Intentamos apresentar matéria para a Revista InforM em 2018, assim como apresentar 

resultados na III SECITEX (2017) em Caicó, fato que já está se consolidando. 

É importante lembra que o acompanhamento e avaliação do projeto é feito de maneira 

constante e continuada, por seu coordenador e equipe responsável, pois também depende de 

demandas externas. 

O projeto pretende ter continuidade em 2018 através da submissão de outro projeto de 

extensão em Edital com fomento ou mesmo no fluxo contínuo. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto de Extensão “Comunic-Ação” tem se mostrado uma ótima experiência para 

servidores e alunos do Campus que, até então, tinham pouco ou nenhum conhecimento e prática na 

área da comunicação social. O Projeto tem se mostrado uma ótima experiência construída, na qual 

aprendemos errando e acertando, mas sempre nos guiando pelo planejamento, pela programação e 

atendimento ao público interno e externo ao Campus. O Projeto também tem se mostrado bastante 
útil ao Campus já o mesmo ainda não conta com um setor e com servidores específicos e exclusivos 
para atender ao setor da Comunicação Social.
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COMUNICAÇÃO ORAL



RELATOS DO PROJETO CINEDEBATE: A CONCEPÇÃO E A 

IMPORTÂNCIA DA LIGAÇÃO COMUNIDADE E SÉTIMA ARTE 

LIRA, A. F. O. B.1; SILVA, M. B. L. 2; SOUSA, E. R.3 e RODRIGUES, C. C. N.4 
IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: (Cultura) 

RESUMO
Cinedebate foi um projeto que se desenvolveu com 

o objetivo de criar discussões, sobre temas atuais a 

respeito de nossa sociedade, com base na exposição 

de filmes. Uma forma de unir reflexões filosóficas 

ao cinema, como Política, por exemplo. As 

exposições abertas foram promovidas ao público, 

através de um debate temático mediado por 

professores e / ou convidados. Com a primeira 

temporada do projeto, pode-se concluir que a 

participação efetiva da comunidade acadêmica 

foi bastante limitada, sendo assim, busca se 

retornar com uma nova metodologia para isso.

ABSTRACT 

Cinedebate was a project that developed 

aiming to create discussions, about current themes 

concerning our society, based on the exposition of 

movies. A way to relate philosophic discussions with 

cinema, like politics, for instance. Open exhibitions 

were promoted to the public, through a thematic 

debate mediated by teachers and / or invited guests. 

With the first season  of the project, one can 

conclude that the effective participation of the 

academic community was limited and limited, so we 

will return with a new methodology for it.  

PALAVRAS-CHAVE:  Cinema, Filosofia, Política, Reflexão, Comunidade. 

KEYWORDS: Cinema. Philosophy, Politics, Reflection, Community. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desígnio do Cinedebate é promover discursões com docentes, estudantes e 
interessados a respeito de diversos temas que estão voltando-se para nossa sociedade atual como um 
todo, instituindo espaços para debate, construção, e aumento do conhecimento e da capacidade 
critica em torno das diversas questões: gêneros sociais, étnico-racial, ética, moral e política que 
permeiam a sociedade em geral. Buscando estimula-los através da utilização do meio 
cinematográfico, com exibições de filmes, curtas e documentários, compreende-se que a 
utilização desses recursos didáticos alternativos pode contribuir para estimular a produção crítica 
da escrita e do pensamento, ajudando os participantes a expandir seus horizontes literários e 
seu vocabulário por meio do contato com novos temas e discussões. Logo, procuramos a função 
de multidisciplinar e trazer conhecimentos aos indivíduos de dentro e fora do campus, através 
de discussões fomentadas nas mesas de debates.  

De acordo com o Plano Político Pedagógico do IFRN, datado de 2012, nós, enquanto 
instituição pública de ensino temos como função social a oferta de estarmos comprometidos “com a 
formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do 
conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade 
e da justiça sociais”.  

Buscamos integrar a comunidade acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia – Campus Mossoró e a comunidade dessa cidade e suas adjacências aos debates e 
temas discutidos no referido instituto. Utilizamos como meio a sétima arte para construir debates 
sobre temas polêmicos e reflexões sobre Política, Ciência, Tecnologia, Cultura, Gênero Social, 
Relações Étnico-Raciais; Ética e Meio Ambiente, estimulando a reflexão crítica, nos lança 
inúmeras questões onde buscamos respostas através dos debates, e por outros meios também, onde 
aquela dúvida que não foi tirada no debate, é buscada em outros campos surgindo ai possibilidade 
de caminhar por diversos lugares devido a um simples questionamento onde floresceu em uma 
sessão de filme, gerando assim a integração dos diversos estudantes, promovendo um maior acesso 
da comunidade às discussões e aos projetos que são desenvolvidos no IFRN - Campus Mossoró.   

Partindo em busca do saber, o projeto, visou compreender as relações 
multidisciplinar e interdisciplinar com a relação direta indivíduo e sétima arte. Mediante esse 
assunto, se faz necessário o uso da ideia que os indivíduos precisam se relacionar-se com o outro, 
desde o pensar, ao fazer racional. Discutindo e fazendo o uso dos meios de mídia o homem pode 
perceber e analisar o mundo ao seu redor, sem se quer levantar ou buscar isso de forma longínqua. 
Partindo desse ponto e com intuito na relação psicossocial existente entre o aprender e o discutir, 
se faz hoje o uso do cinema como um recurso metodológico para o ensino e aprendizagem. 
Desta maneira observa-se o nascimento de uma nova forma de linguagem capaz de problematizar 
e criar conceitos por intermédio das imagens reproduzidas. Assim sendo se constrói espaços para 
debater, e aumentar assim o conhecimento e a capacidade crítica em torno das diversas questões nas 
áreas que influenciam no convívio social dos seres humanos como parte de um todo.  
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Com base no que já foram expostos, os temas escolhidos fazem parte da compreensão do 
grupo sobre a importância de trabalharmos questões que possibilitem a transformação da nossa 
sociedade para um patamar de justiça social e de equidades, tendo em vista que ela ainda é 
mediada por um senso comum autoritário, reprodutor de preconceitos, estereótipos, 
injustiças, desigualdades e opressões, que reafirmam a marginalização de grupos 
historicamente oprimidos. Assim, debater gênero, relações étnico-raciais e política sob o viés da 
educação libertadora, crítica e humanista associada ao cinema são elementos fundamentais na 
formação humana e cidadã dos indivíduos. Objetivamos trabalhar junto à comunidade acadêmica e 
adjacente ao campus Mossoró, possibilitando, sempre por meio dessa ferramenta cinematográfica, 
promover inquietações filosófico-políticas que permitam uma expansão dos horizontes de 
perspectivas e uma reeducação crítica de como observar o meio em que está inserido.   

Tivemos como proposta metodológica uma construção coletiva dos cinedebates, bem como a 
seleção conjunta dos temas geradores: em reuniões mensais deliberativas, abertas a toda a 
comunidade, os presentes decidem os filmes e convidam estudiosos ou personalidades 
com saberes e práticas reconhecidos na área temática. Através do cinema, pode-se perceber uma 
compreensão substancial de temas como direitos humanos, ditadura civil-militar brasileira, e a 
importância da discussão de tais temas para construirmos uma sociedade democrática, na qual a 
defesa da dignidade da pessoa humana não seja privilégio de alguns. Portanto, é possível a 
formatação da opinião pública a favor de práticas sociais, civilizatórias e emancipatórias de todos. 
No entanto, a avanços e recuos. A nossa memória ainda é composta por lacunas e repleta de 
imprecisões e enquanto não nos engajarmos numa reflexão profunda das bases sociais e históricas, 
bastará uma grande crise, para que vejamos grande parte da população alienada e seduzida por 
tentações autoritárias. Com base no que foi citado acima o cinema hoje perpassa a questão do 
só reproduzir imagens em um contexto. Com o observar das ações foi possível notar que essas 
reproduções são capazes de educar e ir muito, além disso.  

2 METODOLOGIA 

Para a elaboração dos objetivos estabelecidos, foram promovidas exibições mensais abertas 
ao público de filmes, curtas e documentários, seguidos por um debate temático mediado por 
docentes ou convidados, no auditório ou na sala de videoconferência do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Mossoró.  A escolha temática norteou as sessões e os 
debates com mediadores estudiosos da temática adotada. Houve variações dos temas que 
nortearão os filme e os debates, a qual ocorreu de acordo com as necessidades e interesses da 
comunidade acadêmica do referido campus, tendo como público-alvo os estudantes do ensino 
integrado do IFRN, bem como a comunidade na qual a instituição está inserida. Para alcançar este 
objetivo, foi seguido o plano de ação abaixo:  
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3. Elaboração bimestral do cronograma de exibições de filmes; 
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4.  Divulgação das atividades na comunidade acadêmica do IFRN;
5.  Divulgação das atividades na comunidade de Mossoró e adjacências;
6.  Promover exibições mensais nas dependências do IFRN / Campus Mossoró;
7.  Levantamento e intervenção direta na comunidade com apresentação em duas escolas;
8.  As sessões realizadas são divulgadas através: murais do IFRN, por meio de cartazes e nas 
redes sócias como WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat e no site oficial do IFRN campus 
Mossoró.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Dando início ao projeto e com as exibições mensalmente o número de telespectador era 
razoavelmente considerável, no entanto, ao decorrer das sessões fomos percebendo um certo 
desfalque da comunidade estudantil do campus, o que a gente já previa antes. No entanto o número 
menor de pessoas passou a ser visto de forma interessante, pois aqueles que continuavam indo 
assistir, foi ganhando mais afinidade com o pessoal que organizava e assim interagindo mais com 
o debate que ocorria sempre após a exibição. Logo, podemos perceber também que esses 
indivíduos saíram dessas rodas de conversas com um olhar diferenciado praquilo que os cerca. 
Assim, podemos perceber com essa primeira temporada do projeto que a participação efetiva da 
comunidade acadêmica foi um pouco reduzida e limitada devido a alguns contratempos dentro da 
própria instituição, no entanto temos o intuito de levar as exibições para o tramite de outras 
instituições de ensino.  

Mesmo que nessas escolas ocorra a situação de ter poucas pessoas presentes, aqueles que 
estão ali terão uma nova maneira de observas a sociedade. Promovendo assim uma interação maior 
entre o campus e as escolas que estão localizadas em suas redondezas, buscaremos novos 
métodos para aplicar nessas escolas ao redor do IFRN Campus Mossoró.  

De certa forma conseguimos envolver alguns membros da comunidade externa, sendo 

eles geralmente os mediadores dos debates, pessoas como professores da UFRN, UERN, 

membros de movimentos estudantis, entre outros. Vale ressaltar ainda que o referente projeto 

participou da EXPOTEC no campus Mossoró com uma sala temática e foi premiado, no qual várias 

pessoas vieram prestigiar o evento e tomaram conhecimento do projeto. 

(Fonte: foto retirada por Marcos Bruno, de uma das primeiras 

sessões exibidas do Cinedebate). 
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(Fonte: foto retirada por Marcos Bruno, de uma das últimas 

Exibições do Cinedebate). 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se deparar com possíveis problemáticas que impossibilitaram o crescimento e o abranger 

do projeto nessa primeira fase, decidimos continuar com a iniciativa e a partir disso criar uma proposta 

de melhoria do projeto anterior, e dando-lhe uma nova roupagem. 

A nova estrutura do CINEDEBATE/MO, além de trazer o que se era proposto anteriormente, 

a discussão de tópicos de considerada relevância social, tomando geralmente como base uma 

produção Áudio-visuais de longa-metragem, agora também influencia o interesse que o corpo 

docente, assim como a comunidade geral, tem pelo cinema e as artes Áudio-visuais. O 

CINEDEBATE/MO retoma as atividades do projeto, agora intitulado “Cinéphylos”, trazendo sessões 

dedicadas aos amantes e aspirantes do cinema. De uma forma mais sutil, no entanto, não menos 

eficiente. Visa também, contemplar um número maior de pessoas, para que assim, possa trazer mais 

educação interativa e de qualidade para todos. E para isso iremos exibir e mediar os debates nas praças 

da cidade de Mossoró/RN e em possíveis encontros estudantis que ocorrem na cidade. 
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NUARTE: DOIS ANOS DE EXPERIÊNCIA DENTRO E FORA DO 

IFRN – CAMPUS MOSSORÓ 

SOARES, V. Y. L.1; NETO, R. N. C.2, LOPES, M. L. S.3 e SOUSA, E. R.4

1,2,3 e 4 IFRN – Campus Mossoró; 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O Núcleo de Artes do IFRN – Campus 

Mossoró é um projeto de extensão, que visa 

um espaço de criação e estimulo as artes. O 

núcleo é composto por docentes, discentes e 

técnicos administrativos que usam as artes 

para desenvolver um espaço de formação 

contínua, através de atividades artísticas. 

Utilizamos uma metodologia de construção 

coletiva, na qual todas as ideias são 

planejadas coletivamente. Objetivamos 

aumentar a interação da comunidade 

acadêmica com a comunidade na qual está 

inserida.  

ABSTRACT 

The IFRN Arts Center - Mossoró Campus is 

an extension project that aims at creating and 

stimulating the arts. The core is composed of 

teachers, students and administrative 

technicians who use the arts to develop a 

space of continuous training, through artistic 

activities. We use a methodology of 

collective construction, in which all ideas 

are planned collectively. We aim to increase 

the interaction of the academic community 

with the community in which it is inserted. 

1 INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Artes do IFRN – Campus Mossoró, é um projeto de extensão, atualmente 

consolidado pelo edital 04/2017 PROEX, intitulado “NUARTE/MO: Tecendo redes, 

entrelaçando conhecimentos na cidade de Mossoró”, dando continuidade ao projeto anterior 

“Criação e manutenção de Núcleo de Artes no Campus Mossoró”, que havia sido criado a 

partir da necessidade de institucionalizar as atividades artísticas que já vinham sendo 

desenvolvidas pelo Grupo Andaluz de Teatro. Podemos dizer que houve um grande 

crescimento de um projeto para o outro.   

PALAVRAS-CHAVE: NUARTE, Criação, Artes, Comunidade, Formação 

KEYWORDS:  NUARTE, Creation, Arts, Community, Training 
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O núcleo é composto por discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados 

e pessoas da comunidade externa, todos possuindo o mesmo objetivo de criar um espaço de 

formação contínua utilizando as artes como maneira de se promover reflexões, entendendo-

a como uma área do conhecimento, através de atividades artísticos-culturais, que 

reconhecemos como importantes para a formação integral de todos. Procuramos promover 

eventos, abertos ao público, repletos de inúmeras linguagens artísticas, que são realizados 

dentro do campus, com momentos de apreciação, pesquisa e o fazer propriamente dito de 

artes. Além disso nos reunimos quinzenalmente as terças-feiras, ás 19 horas no Laboratório 

de Artes do IFRN – Campus Mossoró para avaliarmos nosso desempenho e pensarmos em 

novas propostas para engradecer o projeto e atingirmos nossos objetivos. 

Por percebermos que a arte é algo de fundamental importância para a formação de 

todos como cidadãos e muitas vezes é deixada de lado e criticada, decidimos expandir o 

NUARTE para além dos muros do IFRN, levando inúmeras linguagens artísticas para nossa 

cidade, juntamente com o Grupo Andaluz de Teatro, a Cia. Passo Com Passo (grupo de 

dança do IFRN-MO), o grupo Poesia Viva, entre outros grupos artísticos, pretendemos 

ampliar cada vez mais o espaço de interação entre a comunidade acadêmica e a comunidade 

na qual estamos inseridos. Sempre procuramos valorizar e prestigiar artistas locais em nossos 

eventos, além de criar um espaço artístico, para que todos possam ter acesso. 

2 METODOLOGIA 

O Núcleo de Artes do IFRN – Campus Mossoró, utiliza uma metodologia de 

construção coletiva, onde todas as ideias são e pretendem continuar sendo pensadas e 

avaliadas coletivamente por todos os membros da equipe, durante nossas reuniões, que 

ocorrem quinzenalmente nas terças-feiras, sendo abertas ao público. A equipe do NUARTE 

é composta por discentes, docentes e técnicos administrativos, todos organizados por 

assessorias coordenadas pelos estudantes com orientação dos professores e técnicos, para 

facilitar na execução de nossas atividades. 

Trabalhamos com a independência dos alunos, onde todos os discentes são 

responsáveis pelo desenvolvimento de nossas atividades, sendo apenas orientados pelos 

professores presentes em nossa equipe. Possuímos assessorias ligadas exatamente ao contato 

com a comunidade externa, como a assessoria de Imprensa, que está sempre divulgando 

nossos eventos e nossos trabalhos nas redes sociais, além de estar sempre disponível para 

contato. E foi criada, recentemente, a assessoria “Social”, na qual utilizamos para levar as 

artes para outros espaços, como hospitais, projetos sociais, entre outros.  

Dentro do nosso campus, gostamos de organizar eventos com muitas apresentações 

artísticas, na maioria das vezes ligadas a discussões sociais, onde através das artes podemos 

levar discussões sobre assuntos que merecem mais atenção. Promovemos eventos 

permanentes, que geralmente são feitos mensalmente ou semestralmente, e eventos pontuais, 

quando decidimos que há uma necessidade de se debater sobre algum tema. 
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   Imagem 1:Organograma das assessorias e projetos criados e/ou integrantes do NUARTE 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Núcleo de Arte do IFRN - Campus Mossoró pode dizer que atualmente só cresce 

e é notável a diferença de público em nossos eventos, começamos com vinte ou trinta 

pessoas, hoje conseguimos públicos de até cem ou cento e cinquenta pessoas. Acreditamos 

que estamos conseguindo, aos poucos, alcançar nossos objetivos, de conseguir um espaço 

de interação entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, além de abordar temas 

sociais, através das artes. Promovemos eventos pontuais e permanentes realizados dentro do 

campus para a comunidade acadêmica e externa, objetivando levar as artes para todos da 

nossa cidade, além de participarmos de algumas atividades institucionais.  

• Cultura de Quinta

Geralmente na última quinta do mês, o Nuarte leva ao campus apresentações 

artísticas das inúmeras linguagens existentes, realizadas durante os intervalos das aulas, nos 

turnos matutino, vespertino e noturno, objetivando abordar alguma temática através das 

artes. Desde que o projeto foi aprovado, fizemos um Cultura de Quinta no dia vinte e sete de 

julho de dois mil e dezessete, onde abordamos como tema principal “Literatura e Amizade”, 

com apresentações artísticas da Passo Com Passo, e um CineDebate dedicado a apresentar a 

importância da literatura em nossas vidas. Tivemos também uma árvore com inúmeras fotos 

de amigos que se conheceram no IFRN e levam essas amizades para o resto da vida. O último 

Cultura de Quinta foi totalmente dedicado ao setembro amarelo, objetivando conscientizar 

todos sobre a temática que merece muita atenção. Para esse mês, planejamos abordar outra 

temática também muito importante: Consciência Negra. Onde iremos fazer um momento de 

leitura, para crianças de escolas da nossa cidade, sobre grandes líderes negros, além de uma 

roda de conversa. 
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       Imagem 2: Registro fotográfico de um Cultura de Quinta, realizado no IFRN/Campus 

Mossoró. 

• Artista em Foco

Também realizado uma vez ao mês, o Artista em Foco foi criado com o objetivo de 

estabelecer um espaço de diálogo entre grupos artísticos locais e a comunidade acadêmica e 

externa, onde os artistas possam falar sobre suas experiências, a formação de seus grupos e 

sobre seus futuros projetos. Para 2018 o Nuarte está com grandes programações, procurando 

firmar parcerias com grandes grupos artísticos da nossa cidade, valorizando-os e os vossos 

trabalhos. 

Imagem 3: Foto retirada da equipe do Núcleo com a Cia. Máscara de Teatro em um Artista 

em Foco.  

• Festival de Artes

O Festival de Artes é um evento do Nuarte que ocorre semestralmente em nosso 

campus e consiste na finalização de várias disciplinas, que utilizam da arte como método de 

ensino. Geralmente realizado em uma semana, o evento é composto por apresentações 

artísticas, a maioria deles, sendo realizada pelos próprios alunos da instituição. Porém 

também convidamos diferentes grupos artísticos locais para abrir os dias do nosso evento, 
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além de alguns artistas para ministrarem oficinas de diferentes linguagens artísticas que são 

abertas para toda a comunidade acadêmica e externa. O último Festival de Artes ocorreu no 

dia vinte e um de agosto e durou até o dia vinte e seis, obteve um público muito bom, tanto 

acadêmico como externo, que se encantaram e participaram ativamente de todas as 

atividades fornecidas. Podemos dizer que este evento, assim como os outros, estão crescendo 

cada vez mais, nos deixando cada vez mais próximo dos nossos objetivos. 

Imagem 4: Foto retirada no IV Festival de Artes do IFRN/Campus Mossoró 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Núcleo de Artes possui dois anos de experiência, e se faz importante para 

ampliar cada vez mais espaços artísticos, buscando uma formação integral de todos. O 

projeto já foi premiado inúmeras vezes por suas atividades e desempenhos dentro e 

fora do campus. Podemos citar a premiação recebida de primeiro lugar da EXPOTEC na 

área de Humanas e Artes. Podemos dizer que já possui um grande reconhecimento como 

transversal nas diversas linguagens, na comunidade em que se faz presente, diante de 

todas as participações e criações de eventos artísticos. 
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NOVAS AÇÕES DA CINEMATECA POTIGUAR 

RESUMO 

A cada ano a Cinemateca Potiguar tem buscado 
diversificar sua atuação no universo da exibição 
fílmica, construindo assim um processo de 
formação de público para o cinema potiguar. O 
presente trabalho pontua as atividades 
desenvolvidas em 2017 e as parcerias 
articuladas. Ressalta-se a atuação tanto de 

maneira interna, junto ao campus, quanto 
externamente, ações em que o projeto extrapola 
os muros da escola com o fim social de 
democratizar o acesso à cultura e difundir o 
cinema potiguar. 

ABSTRACT 

Every year the Cinemateca Potiguar has sought 
to diversify its performance in the universe of 
the film exhibition, thus building a process of 
public formation for the potiguar cinema. This 
paper describes the activities developed in 2017 
and the partnerships articulated. It is important 
to emphasize the performance both internally, 
alongside the campus, and externally, actions in 

which the project extrapolates the walls of the 
school with the social purpose of democratizing 
access to culture and diffusing the potiguar 
cinema. 

1 INTRODUÇÃO 

A Cinemateca Potiguar é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte do campus Natal - Cidade Alta que surgiu como agente de 
contribuição na preservação e circulação do material audiovisual potiguar e nacional. Além do viés 
da difusão e da busca pelo fortalecimento do cinema do Rio Grande do Norte, destaca-se também o 
compromisso da Cinemateca Potiguar com a educação por meio do apoio à produção 
cinematográfica, principalmente vinculada aos alunos do campus Natal - Cidade Alta, bem como 
pelo incentivo à democratização do acesso ao cinema pela comunidade externa. 

O projeto reafirma ainda o compromisso do Campus Natal – Cidade Alta com a classe 
artística da cidade de Natal, oferecendo mais um espaço para a difusão da cultura local. Além de 
atuar na preservação e difusão do cinema potiguar, a Cinemateca tem propiciado o acionamento da 
função social e educativa do audiovisual as comunidades interna e externa do Instituto, trazendo 
benefícios que se refletem em diversas esferas. O espaço físico da Cinemateca Potiguar está situado 
no prédio da unidade Rio Branco do campus e sua estrutura conta com três computadores notebooks 

PALAVRAS-CHAVE: Cinemateca Potiguar, cinema, exibição. 

KEYWORDS:  Cinemateca Potiguar, cinema , exhibition. 
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com fones de ouvido disponíveis para visualização dos filmes do acervo e uma sala de exibição 
climatizada com TV FullHD e home theather apta a receber grupos de até 10 pessoas. 

Dentre as atividades desenvolvidas pela Cinemateca Potiguar estão a constante ampliação do 
acervo, que hoje conta com mais de mil títulos, adquiridos por meio do contato com os realizadores 
locais e regionais e instituições do setor audiovisual em âmbito nacional; a organização e 
manutenção do espaço; e a coprodução em mostras e festivais. 

Ainda no âmbito da difusão cinematográfica por meio de exibições fílmicas e mostras 
audiovisuais, a Cinemateca tem trabalhado com as comunidades que se encontram à margem das 
políticas governamentais, trabalhando a inclusão das pessoas em vulnerabilidade social no universo 
do cinema. A democratização do acesso ao cinema, especialmente aos filmes nacionais e 
potiguares, foi iniciada com a participação do projeto na Mostra de Cinema e Direitos Humanos no 
Hemisfério Sul – Democratizando, em março de 2015 e desde então, a Cinemateca atuou em 
parceira de instituições como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Albergue Municipal, que 
abriga pessoas em situação de rua e, com a Durval Paiva, Casa de Apoio à Criança com Câncer. 

A coordenação da Cinemateca Potiguar, após vivenciar a Mostra Democratizando, percebeu 
que o audiovisual é uma ferramenta de inclusão social e cultural, de exercício da cidadania e de 
manifestação da identidade nacional com toda a sua diversidade. Produções audiovisuais assumem 
um papel decisivo na cultura contemporânea e a partir disso depreende-se que “[...] ver filmes, ler e 
falar sobre eles nos conduz a imaginar outras formas de sociabilidade e socialização, assim como a 
nos interrogar sobre outras relações entre os indivíduos e a sociedade” (DAUSTER, 2008, p. 08). 

Levar essa percepção ao universo de pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social 
e econômica confluiu para uma nova e importante proposta incorporada às ações da Cinemateca 
Potiguar. Estamos vivenciando o cinema como ferramenta de transformação social, capaz de alterar 
vidas ao propiciar o contato com essa expressão artística. “Para saber, para fazer, para ser ou para 
conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação” (BRANDÃO, 1981, p.07) e com essa 
compreensão, torna-se intenção estimular e educar os mais diversos tipos de público para refletir e 
participar da vida cultural brasileira e potiguar por meio do cinema. 

Com isso, compreendemos que as ações do projeto devem permanecer acontecendo dentro e 
fora do campus Natal - Cidade Alta, para que a difusão do audiovisual potiguar seja também uma 
ferramenta de educação. No entanto, neste ano, as ações externas passaram por um processo de 
replanejamento e as parcerias com as instituições tem acontecido em situações mais pontuais. Isso 
porque a equipe da Cinemateca detectou em reunião que ainda era necessário fortalecer o projeto 
dentro do próprio campus, buscando estreitar o vínculo afetivo com os alunos e com a comunidade 
acadêmica de forma geral. 

2 METODOLOGIA 

A equipe de bolsistas da Cinemateca trabalha diariamente na catalogação e organização do 
acervo do projeto. Essa atividade diária é necessária uma vez que a Cinemateca recebe contínuas 
doações de filmes e que o próprio público, ao manusear o acervo, interfere na sistemática da 
organização das estantes.  Além disso, cada um dos alunos desenvolve atividades específicas 
auxiliando na manutenção do projeto, sendo elas da esfera: 1. Da comunicação (tanto com o setor 
audiovisual, por meio da criação de uma rede de contatos, quanto com o público, por meio da 
finalização de um site e posterior atualização do mesmo e das mídias sociais); 2. Da logística da 
sala e cuidados com os equipamentos da Cinemateca Potiguar; 3. Da mobilização do público 
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interno e da comunidade acadêmica; 4. Das exibições, sejam elas externas, quando acontecem em 
instituições parceiras, em mostras e festivais ou internas, quando acontecem no próprio campus 
Natal - Cidade Alta, em ações no auditório, no pátio da unidade Rio Branco ou na unidade Rocas. 

Além dessas demandas, diariamente a sala de exibição da Cinemateca é frequentada por 
alunos do IFRN Cidade Alta e pela sociedade civil, em sua maioria buscando filmes em caráter de 
entretenimento. O horário de funcionamento do espaço consegue abarcar os 3 turnos em que o 
campus desenvolve suas atividades, ficando aberto das 09 horas às 12 horas e das 13 horas às 19 
horas. Durante todo esse horário a Cinemateca encontra-se disponível para que a sociedade usufrua 
do acervo do projeto, seja com objetivo de pesquisa ou outros fins acadêmicos, seja para assistir os 
filmes na sala de exibição, o que vem consolidando a Cinemateca como um espaço gratuito de 
exibição de filmes e, consequentemente, democratização do cinema. 

3     RESULTADOS

Diante de todas essas atividades frequentemente realizadas pelos alunos vinculados ao 
projeto, destacamos aqui as principais ações realizadas pela Cinemateca em 2017. Os resultados 
aqui pontuados estão relacionados diretamente às metas e atividades planejadas pela coordenação 
no início do ano letivo, buscando maior integração do projeto com o próprio campus, sem perder, 
no entanto, a relação com a comunidade externa e com o potencial transformador do cinema. 

A primeira ação da Cinemateca neste ano foi relacionada ao próprio sistema de seleção dos 
bolsistas, que pela primeira vez foi dividido em duas etapas, avaliando o currículo dos alunos 
interessados em contribuir com o projeto e os entrevistando em seguida. A seleção é aqui colocada 
como uma ação do projeto uma vez que com essa metodologia adotada a coordenação iniciou um 
processo de mobilização junto aos alunos da instituição, começando a construção de um vínculo 
afetivo com discentes de todos os cursos do campus. 

A partir disso, após a escolha dos bolsistas que acompanharão o projeto durante o ano letivo, 
o projeto seguiu buscando essa aproximação com os alunos, em especial dos cursos subsequentes e
superiores, uma vez que os alunos dos cursos integrados de Multimídia e de Lazer já frequentam o
espaço regularmente. A primeira ação realizada foi a organização de uma lista de filmes que
pudessem ser relacionados a cada um dos 6 cursos do campus (Guia de Turismo, Eventos, Gestão
Desportiva e de Lazer, Produção Cultural, Multimídia, Lazer). Após essa ação, os bolsistas
visitaram as salas de aula de cada um desses cursos fazendo a divulgação da Cinemateca enquanto
espaço de pesquisa e  também da linguagem audiovisual como possível ferramenta de estudo. Para
que essa ação tenha continuidade, no próximo semestre letivo a equipe sistematizará uma dinâmica
de postagens dessas listas de filmes na página do Facebook do projeto, reforçando os alunos a se
apropriarem do espaço.

Uma outra ação realizada pelo projeto foi a parceria com o Centro de Atenção Psicossocial 
Infanto-Juvenil (CAPSi) no dia nacional de luta antimanicomial. Na ocasião, a equipe da 
Cinemateca foi responsável pelo processo de curadoria do filme a ser exibido junto a uma 
representante da Secretaria Municipal de Saúde e realizou duas sessões no CPASi para pais, 
pacientes em tratamento na unidade e profissionais atuantes na luta antimanicomial. Como já é 
prática da Cinemateca em suas ações externas, após o filme mediamos um bate-papo sobre saúde 
mental e o cinema como ferramenta de transformação social. Ações como essa possibilitam a 
reafirmação da Cinemateca como projeto que democratiza o acesso à linguagem audiovisual. 
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Logo após a atividade no CAPSi, em junho deste ano, a Cinemateca Potiguar iniciou sua 
articulação junto a M.A.P.A. Realizações Culturais, organização local da Mostra Cinema e Direitos 
Humanos. A Mostra foi sediada na campus Natal - Cidade Alta e a coordenação da Cinemateca 
atuou na coprodução do evento, auxiliando na comunicação com os setores do campus, bem como 
na mobilização da comunidade acadêmica. A participação dos professores e dos alunos nas 
exibições dos filmes e nas sessões de debate contribuíram também para um maior estreitamento na 
relação do campus com o cinema. Na ocasião, todas as turmas dos cursos integrados participaram 
da Mostra, assim como algumas turmas do curso subsequente de Eventos e do curso superior de 
Produção Cultural. 

Aproveitando o encerramento da Mostra, em reunião de acompanhamento do projeto, a 
equipe percebeu a necessidade de retomar a estratégia de aproximação da Cinemateca com os 
alunos do instituto, demanda já identificada logo após o processo de seleção dos bolsistas. 

Com base no caderno de registros de visita do espaço e nos registros das sessões que 
acontecem diariamente na sala de exibição do projeto, os alunos do curso de Multimídia são, 
atualmente, os maiores frequentadores da Cinemateca Potiguar. No entanto, os alunos dos demais 
cursos, principalmente dos cursos superiores e subsequentes, ainda não inseriram a Cinemateca 
como um espaço cultural pertencente às suas rotinas. A partir desses dados, durante reunião de 
planejamento, foi definido que para o presente ano, uma das metas da Cinemateca seria alcançar 
esse novo público e com isso ampliar o contato dos alunos do campus também com o cinema do 
nosso estado. 

Além disso, foi percebido também a existência de uma lacuna causada pela ausência do 
projeto na segunda unidade do campus, localizada no bairro das Rocas. Os novos alunos dos cursos 
integrados de Lazer e de Multimídia, com entrada no instituto a partir do ano de 2016, por já terem 
sido matriculados diretamente na unidade Rocas, não reconhecem os equipamentos culturais do 
unidade Rio Branco do campus como uma possibilidade de espaços de estudo, de pesquisa e de 
prática profissional.  

Para suprir demandas como a frequência dos alunos dos cursos superiores e subsequentes na 
Cinemateca e a ausência de vínculo dos novos alunos da unidade Rocas com o nosso espaço, 
surgiram as ações do Cine Pátio e do Cine Trilhos. 

O Cine Pátio acontece no pátio da unidade Rio Branco e já havia sido realizado em anos 
anteriores como exibição especial de encerramento de semestre letivo. No entanto, a Cinemateca 
trouxe para essa ação uma nova roupagem. A atividade permanece no pátio da unidade Rio Branco, 
mas passa a acontecer quinzenalmente no intervalo das 18h às 19h, sempre com a exibição de um 
curta-metragem potiguar. A intenção é que os alunos que estão saindo do turno vespertino e 
chegando para as aulas do turno noturno possam assistir os filmes exibidos e, com isso, despertar 
um interesse por conhecer o espaço da Cinemateca Potiguar.  

Já o Cine Trilhos consiste em uma proposta de levar a Cinemateca Potiguar para a unidade 
Rocas e, com isso, aproximar o projeto dos novos alunos dos cursos integrados. A atividade teve 
sua primeira edição em maio deste ano e foi realizado em um formato experimental, diferente do 
que acontece na unidade Rio Branco. O Cine Trilhos foi realizada em parceria com a disciplina de 
Fundamentos da Linguagem Audiovisual, apresentando dois curtas potiguares e em seguida a 
coordenação da Cinemateca mediu um debate com os diretores dos filmes exibidos.  

Apesar da periodicidade dessa ação ainda não ter sido definida, uma vez que a 
operacionalização do Cine Trilhos torna-se mais complexa pela logística necessária, tanto de 
pessoal quanto de equipamentos, uma segunda exibição já foi realizada na unidade Rocas no mês de 
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agosto. Na ocasião, a Cinemateca promoveu um Cine Trilhos especial para o Dia do Documentário 
Brasileiro, exibindo documentários produzidos no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Rio de 
Janeiro. 

Figura 01: Publicação do Cine Pátio e arte da segunda edição do Cine Trilhos. 

A Cinemateca também preparou uma programação especial de exibição de filmes potiguares 
para os dias da Artic, evento do campus Natal - Cidade Alta que promove ações de arte, tecnologia 
e cultura. Os alunos bolsistas do projeto realizaram a curadoria de 14 filmes que compuseram a 
mostra Curta Cine Potiguar. Um dos diferenciais dessa mostra foi a inclusão de produções 
audiovisuais realizadas pelos próprios alunos do campus na programação, visando mais uma vez a 
consolidação de um vínculo afetivo com esses agentes da comunidade acadêmica. Além disso, para 
o evento, a sala de exibição funcionou de forma diferenciada, com horários fixos para o início de
cada sessão de exibição.

Figura 02: Cartaz do Curta Cine Potiguar e participação dos alunos do campus nas sessões. 

Além dessas ações já citadas, o projeto continua atuando em parceria com instituições 
externas, voltadas ao universo das ações sociais. Em agosto a Cinemateca firmou parceria com o 
Centro de Convivência, espaço gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com os 
CAPS, e localizado no Hospital dos Pescadores, no bairro das Rocas. As exibições no Centro de 
Convivência iniciaram no mês de setembro e até dezembro serão realizadas outras sessões de 
exibição de filmes potiguares, sempre seguidas de bate papo sobre o filme e sobre o processo de 
produção audiovisual. 
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Com essa articulação, a Cinemateca visa uma aproximação com a comunidade do bairro 
e uma continuidade em suas ações junto a instituições que realizam atividades com pessoas 
em situação de risco ou vulnerabilidade social. 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aproximação da Cinemateca Potiguar com a comunidade acadêmica do campus Natal - 
Cidade Alta tem proporcionado ao projeto vivências ainda não experimentadas desde o seu 
surgimento. A busca pelo diálogo com os cursos do campus, apresentando o audiovisual como 
também como uma ferramenta de pesquisa reafirma o compromisso da Cinemateca com o viés da 
educação. Mesmo com os avanços já alcançados, consolidar esse vínculo afetivo com os nossos 
pares tem se mostrado ser um processo lento, de construção de uma nova forma de enxergar não só 
o cinema e a Cinemateca Potiguar, mas os equipamentos culturais do campus como um todo.

Além disso, o novo vínculo firmado com o Centro de Convivência das Rocas possibilitou 
um contato da comunidade do bairro com realizadores audiovisual. No mês de outubro Eldelany 
Soares, diretora do filme Frutos do Morro, conversou com o público sobre o contexto da produção e 
sobre o bairro de Mãe Luiza, locação do filme exibido. A Cinemateca Potiguar entende que essa 
proximidade também auxilia no processo de difusão e de reconhecimento do cinema do estado. 

Acompanhar o desenvolvimento de iniciativas como essa, tão próximas da missão da 
Cinemateca Potiguar em seu processo de difusão, exibição e democratização do acesso ao 
audiovisual do estado, é uma das maiores motivações para que o projeto permaneça acreditando que 
suas ações, sejam elas externas ou internas, também fazem parte de um processo de uma nova 
construção social. 
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RESUMO 

Em 2017, o NUARTE/CAL propôs o projeto 

"aproximando a extensão do ensino" que pretendia 

continuar desenvolvendo ações junto às iniciativas 

artísticas de extensão que acontecem no Campus 

Natal - Cidade Alta e implementar atividades que 

aproximassem os alunos dos cursos regulares e essas 

iniciativas, através da prática profissional e de 

projetos integradores junto às disciplinas. O presente 

trabalho objetiva discutir aspectos das ações que 

foram e que ainda serão executadas pela equipe do 

NUARTE/CAL junto aos grupos de extensão, 

contribuindo para a aproximação entre ensino, 

extensão.

PALAVRAS-CHAVE: NUARTE/CAL, extensão, ensino, iniciativas artísticas. 

ABSTRACT 

  In 2017, the NUARTE/CAL has proposed the 

project "approaching extension and teaching" 

intended to continue developing actions together the 

extension artistic initiatives that exist at the Campus 

Natal - Cidade Alta and to implement activities that 

could bring closer the regular courses students to the 

artistic initiatives, through professional practice and 

integrator projects along the disciplines. The current 

work objectives to discuss the developed and future 

actions by the NUARTE/CAL team and the 

extension groups, contributing for the approaching 

of teaching and extension.

KEYWORDS: NUARTE/CAL, extension, teaching, artistic initiatives. 

1 INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Arte do Campus Natal - Cidade Alta (CAL) foi criado em 2016 através do 

edital 03/2016 da Pró-reitoria de Extensão do IFRN. No seu primeiro ano, o NUARTE/CAL 

pretendia sistematizar e consolidar iniciativas que vinham se desenvolvendo no Campus desde o 

ano de 2010. Com sucesso, o NUARTE/CAL abrangeu doze iniciativas, envolvendo projetos, 

grupos e formações, centrados na exploração de linguagens das artes visuais, música, teatro e dança, 

e realizou diversas atividades, entre elas: a Oficina de Elaboração de Projetos; a aplicação de 

instrumento de avaliação junto à equipe das iniciativas; a aplicação de instrumento de avaliação das 
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atividades junto aos beneficiários de quatro iniciativas; o registro fotográfico e em vídeo das 

atividades rotineiras e eventos do NUARTE/CAL; a participação na SECITEX 2016 por meio de 

comunicação oral para relato e reflexão sobre a experiência do NUARTE/CAL; e a edição de uma 

revista do NUARTE/CAL que buscou divulgar os grupos de extensão. 

Durante a participação da equipe do NUARTE/CAL na SECITEX, em novembro de 2016, 

pudemos perceber, a partir da troca de conhecimento sobre as atividades dos Núcleos de Arte de 

outros Campi do IFRN, que no Campus Natal - Cidade Alta a dimensão de atuação do NUARTE 

foi prioritariamente a extensão e que não houve uma proximidade maior com o ensino. Esse fato 

também foi analisado junto à Coordenação de Extensão do Campus, ficando claro para nós que em 

2017 o NUARTE/CAL precisaria ampliar suas conexões, envolvendo não só as iniciativas artísticas 

que acontecem no Campus – tanto com professores externos quanto internos – mas propondo 

atividades que envolvessem os alunos dos cursos regulares oferecidos pelo Campus, que possuem 

um perfil correspondente à área de atuação do NUARTE/CAL, isto é, os cursos Superior de 

Tecnologia em Produção Cultural e Técnico Subsequente em Eventos. 

Desta forma, o projeto “NUARTE/CAL 2017: aproximando a extensão do ensino” pretende 

continuar desenvolvendo ações junto às iniciativas artísticas de extensão que acontecem no Campus 

e implementar atividades que aproximem os alunos dos cursos regulares, através da prática 

profissional e de projetos integradores junto às disciplinas, dessas iniciativas artísticas. Neste ano, o 

NUARTE/CAL abarca os seguintes grupos e oficina: (1) Grupo Folia de Rua Potiguar, (2) Grupo 

Bando Fabião, (3) Grupo Rabeca - Orquestra Escola, (4) Grupo Action Cia de Dança, (5) Grupo 

Capoeira - Cordão de Ouro e (6) Oficina de dança de salão - Vem Dançar Comigo. 

A aproximação entre a extensão e o ensino se faz sempre necessária, já que compreendemos 

que a teoria não deve estar distante da realidade dos processos sociais. No Campus Natal - Cidade 

Alta, embora trabalhemos muito próximos do público externo, ainda precisamos vencer essa 

barreira entre a teoria e a prática, ou ainda, entre o mundo acadêmico e o mundo real. Portanto, 

avaliamos como fundamental esse elo que pretendemos estabelecer entre o conhecimento oferecido 

em nossos cursos regulares e o conhecimento oferecido pelas atividades de extensão. Acreditamos 

que para além do enriquecimento na formação de nossos alunos fomentamos a possibilidade de 

criação de novos fluxos de saberes e de ampliação dos conhecimentos trabalhados pelos professores 

em sala de aula. 

Os  princípios norteadores do NUARTE/CAL foram definidos como: a Democracia 

Cultural, que é o direito e exercício da cidadania através do acesso e da oferta a diferentes propostas 

artísticas e culturais para diferentes públicos, abandonando a ideia da unidade e homogeneidade 

artística e cultural da sociedade (CUNHA, 2010, p. 12); a Diversidade Cultural, compreendida 

como um dos principais motores do desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e nações, 

pois cria um mundo rico e variado que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e 

valores humanos (UNESCO, 2007, p. 1); e a Transformação Social, que ao oferecer a experiência 

artística como elemento de reconhecimento do indivíduo enquanto sujeito ativo na sociedade é 

possível promover a mudança de olhar dos participantes para a sua realidade e contribuir para a 

compreensão dos indivíduos como protagonistas de suas próprias vidas (CUNHA, 2010). 

Esses três princípios coadunam com os valores trabalhados pelo Campus Natal - Cidade 

Alta, seja em sala de aula ou nos diversos espaços que oferece para a população. Eles também nos 

direcionam no desenvolvimento das ações ao buscarmos ampliar os espaços de reconhecimento das 

diferentes práticas culturais da nossa sociedade. 
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2 METODOLOGIA 

Como se trata de um projeto de extensão, as metodologias empregadas ao NUARTE/CAL, 

no primeiro semestre de 2017 objetivam a execução de ações junto aos grupos que o compõem e a 

comunidade do IFRN/CAL. Dessa forma, a metodologia de execução do projeto compreende as 

seguintes etapas:  
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● Apresentação do NUARTE/CAL e das atividades artísticas de extensão em Reunião

Pedagógica, buscando sensibilizar os servidores do Campus;

● Apresentação do NUARTE/CAL e das atividades artísticas de extensão em momento

voltado para a comunidade interna e externa, buscando sensibilizar alunos, servidores e

comunidade externa;

● Convite aos professores a integrarem as atividades das disciplinas do Semestre 2017.1 às

atividades artísticas de extensão através da elaboração de um plano de trabalho para cada

ação;

● Realização de seminários e oficinas oferecidas pela equipe das iniciativas artísticas para o

público interno e externo do Campus;

● Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e/ou projetos artístico e culturais relacionados às

disciplinas dos cursos regulares do campus, utilizando os grupos, oficinas e cursos de

extensão como laboratório de aprendizagem.

● Reuniões periódicas entre a equipe do NUARTE/CAL e professores ou monitores dos

grupos de extensão;

● Acompanhamento regular de cada grupo de extensão feito por um bolsista ou voluntário do

NUARTE/CAL;

● Criação das redes sociais nas plataformas facebook e instagram.

3     RESULTADOS

Atuando desde 2016, o NUARTE/CAL iniciou um diálogo profícuo com os grupos artísticos 

que ligados à coordenação de extensão até aquele momento. O trabalho desenvolvido no primeiro 

ano de atuação do NUARTE permitiu compreender a dinâmica de funcionamento dos grupos, assim 

como as necessidades e demandas desse tipo de atividade no Campus Natal - Cidade Alta. Além do 

acompanhamento das atividades dos grupos, efetivaram-se outras ações que permitiram o relato das 

experiências da equipe do NUARTE/CAL, assim como a aplicação de conhecimentos inerentes à 

produção cultural. Em 2017, há a expectativa de ampliação dos direcionamentos tomados no ano 

anterior e o desenvolvimento de novas ações. Até o presente momento foram obtidos os seguintes 

resultados: 

Reuniões semanais com a equipe do NUARTE/CAL, formada por quatro discentes (dois 

bolsistas e dois voluntários), alunos dos cursos Superior de Tecnologia em Produção Cultural e 

Técnico Subsequente em Eventos, e um docente (Coordenação do NUARTE/CAL), onde as 

diretrizes e encaminhamentos da semana são decididos e divididos entre eles, assim como também 

são realizadas reuniões periódicas com os professores/instrutores dos grupos de extensão que fazem 

parte do NUARTE/CAL. O monitoramento desses grupos também vem sendo feito pelos bolsistas e 
voluntários, com visitas aos ensaios, acompanhamento das listas de frequência e registro 

fotográfico das atividades de cada grupo. 

A primeira ação desenvolvida pelo NUARTE/CAL no primeiro semestre de 2017 

que envolveu os grupos de extensão, a comunidade externa e a comunidade interna do IFRN 

Natal - Cidade Alta foi o “Arraiá do NUARTE” que aconteceu no dia 29 de julho, no Espaço 

Cultural Ruy Pereira e contou com apresentações artísticas dos grupos Folia de Rua Potiguar, 

Bando Fabião e Grupo Rabeca, vendas de comidas típicas, e brincadeiras juninas. Após o 

evento, a equipe, juntamente com os professores dos grupos tiveram reunião de avaliação e 

foram levantados os pontos positivos, como a integração dos grupos com o NUARTE/CAL 

para a realização do São João,  a quantidade de público, a  participação de servidores e alunos, a 

programação artística, entre outros, e os principais pontos negativos, como o espaço reduzido para a 

dança, o atraso dos grupos, a ausência de um cerimonialista para organizar e cumprir a 

programação. 
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Outra produção realizada pelo NUARTE/CAL foram as Oficinas de Dança de Salão, que 

ocorreram no dia 22 de agosto. Foram oferecidas duas oficinas, a primeira, a Oficina de forró com 

os professores Márcia Mattos e Sidney Duarte e a segunda, a Oficina de tango com o professor José 

Freire, ambas com 1 hora e meia de duração. Ao todo, foram 19 pessoas selecionadas 

para participar. As inscrições foram feitas através dos voluntários do NUARTE/CAL, por meio 

de um formulário online do Google. Também houve registro fotográfico das oficinas. 

A participação dos grupos de extensão na Artic 3 também se deu pelo NUARTE/CAL, 

os bolsistas e voluntários inscreveram junto com os professores dos grupos de extensão, as 

atividades que seriam ministradas. O grupo de capoeira Cordão de Ouro, ministrou uma oficina 

de Jogos e brincadeiras da capoeira; o grupo Bando Fabião, ofereceu uma oficina de Prática de 

canto coletivo e expressão corporal e realizou uma apresentação artística no encerramento; o 

grupo de Rabeca ministrou uma palestra sobre a História da rabeca e também realizou uma 

apresentação artística; e os Grupos Action e Folia de Rua Potiguar também participaram do 

encerramento da Artic 3. 

Sobre os trabalhos acadêmicos, foi elaborado um projeto nas disciplinas de Projeto Cultural: 

editais e leis de incentivo e Marketing e captação de recursos, nas quais uma dupla de alunos do 

terceiro período do curso Superior de Tecnologia em Produção Cultural, utilizou o grupo Folia 

de Rua Potiguar como objeto de estudo. O trabalho consistiu em elaborar o projeto de circulação 

do espetáculo “Cantos e Encantos da Cultura Popular” produzido pelo grupo, que será executado 

no quarto período do curso. 

Também já está em andamento a produção de um evento artístico cultural de 

confraternização e compartilhamento dos trabalhos desenvolvidos em 2017 pelas seis iniciativas 

abarcadas pelo NUARTE/CAL, aberto ao público interno e externo e a produção de um 

relatório técnico sobre as ações implementadas entre ensino e extensão, com o objetivo de publicá-

lo. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a legislação, o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão 

constitui o eixo fundamental da Universidade Brasileira e não pode ser compartimentado. O artigo 

207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que “as universidades [...] obedecerão ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Equiparadas, essas funções básicas merecem 

igualdade em tratamento por parte das instituições de ensino superior, que, do contrário, violarão o 
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preceito legal (GONÇALVES, 2009). E é nisso que o NUARTE/CAL vem se baseando em 

2017, ele está cada vez mais trazendo a extensão para perto da academia e levando a academia para 

mais próximo da extensão. Isso é observado em reuniões com os grupos de extensão, nas 

falas dos professores, que se sentem mais acolhidos, mais atuantes dentro do Campus Natal - 

Cidade Alta. Também foi possível enxergar que esse trabalho está sendo bem executado, pois no 

III Forúm de Pesquisa e Extensão que aconteceu durante a Artic 3, a comunidade acadêmica 

levantou esse ponto, de que antes desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo NUARTE/

CAL, eles não tinham conhecimento de quem eram esses grupos e o que eles faziam no Campus. 
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 PROCESSO DE CRIAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO EM TEATRO: GRUPO DE 

TEATRO NONSENSE 

RESUMO 

O Grupo de Teatro Nonsense, criado em 2016, 

resultou do projeto de extensão em teatro, no 

IFRN, Campus São Paulo do Potengi, através do 

Núcleo de Arte do Potengi (NUARTE). 

Orientado pela metodologia de jogos teatrais e 

improvisações, as oficinas e os experimentos de 

encenação produzem espetáculos teatrais. Com 

foco nas problematizações que envolvem 

questões ambientais, socioculturais e 

conjunturais, as ações desenvolvidas pelo grupo 

repercutem positivamente na comunidade interna 

e externa ao campus, com a realização de 

apresentações teatrais em eventos acadêmicos e 

culturais. 

ABSTRACT 

The Nonsense Theater Group, 

created in 2016 resulted from a theater 

extension project at the IFRN, Campus São 

Paulo do Potengi,through the Núcleo de 

Arte do Potengi (NUARTE). Oriented by the 

methodology of theatrical games and 

improvisations, the workshops and the 

staging experiments produce plays. 

Focusing on the problematizations that 

involve environmental, socio-cultural and 

conjunctural issues, the actions developed 

by the group have positive repercussions in 

the internal and external community of the 

campus, with theatrical presentations at 

academic and cultural events. 

1 INTRODUÇÃO 

O Grupo de Teatro Nonsense, resultou de um Projeto de Extensão em Teatro que teve início 

no segundo semestre do ano letivo de 2015, segundo ano de funcionamento do Campus São Paulo do 

Potengi, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O processo 

de criação do grupo foi motivado por um experimento piloto com estudantes que ingressaram nas 

primeiras turmas dos cursos integrados do referido campus.  

A provocação veio por parte da recém-chegada professora de teatro, que convidou os/as 

estudantes para um projeto experimental de teatro. Dessa experiência, resultou o espetáculo “Nada 

disso é com você! ”, que sendo selecionado para o X Congresso Norte Nordeste de pesquisa e 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro, Escola, Educação, Contemporâneo, Político.  

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by commas. 
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Inovação – X CONNEPI, dentro do II CONNEPI Cultural, realizado em Rio Branco/AC, trouxe 

experiências marcantes para os estudantes diretamente envolvidos e repercutiu positivamente para o 

fortalecimento de atividades artísticas que já estavam sendo desenvolvidas no campus, na área de 

música. Assim, após a viagem ao Acre e de apresentações da peça em eventos do IFRN, em vários 

campi, surgiu a motivação para a criação de um projeto de extensão na linguagem teatral com objetivo 

de criar um grupo de teatro que tivesse ações sistemáticas e contribuísse para a consolidação do fazer 

artístico como prática pedagógica visando à formação humana, proporcionando o crescimento 

intelectual e artístico dos jovens, oferecendo uma prática grupal de interação, cooperação, diálogo, 

respeito e reflexão.  

A relevância da aprendizagem das técnicas teatrais está no trabalho de representação de 

situações da vida cotidiana dos estudantes, adolescentes, jovens e adultos inseridos no contexto 

socioeconômico e cultural da região do Potengi, contribuindo com reflexões sobre o indivíduo e do 

seu meio, sendo uma ferramenta para a formação cultural, a educação estética e para o exercício da 

cidadania e da ética.  

Nesse âmbito, tendo como objetivo inicial implementar uma prática artística sistemática na 

linguagem teatral, dialogando com temas trabalhados nas disciplinas dos cursos técnicos e em 

conexão com outros projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no Campus, teve início, no 

segundo semestre de 2015, as primeiras turmas das “Oficinas de iniciação ao teatro”, abertas ao 

público interno e externo, característica essa, imprescindível de um projeto de extensão, contribuindo 

para o fortalecimento da identidade Institucional na região. 

Desde então as oficinas de iniciação teatral passaram a ser abertas anualmente, sendo 

integradas ao projeto de criação do Núcleo de Arte do Potengi, NUARTE/SPP, no ano de 2016, cujo 

objetivo geral é reconhecer, produzir, valorizar e difundir a arte e a cultura local, regional e nacional 

integrando saberes e fazeres nas áreas de Música, Teatro e Filosofia atendendo ao público interno e 

externo ao Campus São Paulo do Potengi. O objetivo específico das práticas teatrais é desenvolver 

habilidades e competências nesta arte, contextualizando e valorizando os saberes e problematizações 

que envolvem as questões ambientais e socioculturais na Região do Potengi, através do exercício 

artístico-estético, da reflexão crítica e compreensão do processo artístico, bem como facilitar o acesso 

a bens culturais, estimulando a produção cultural na região,  de forma a contribuir substancialmente 

com a comunidade local, especialmente estudantes das redes públicas da região do Potengi.  

No primeiro ano de projeto, foram desenvolvidos três experimentos teatrais, “O pássaro 

lapão”, “A conferência dos físicos no céu” e o musical de natal, “Jesus do Potengi”, todos como 

exercício para os atuantes interagirem com o público, e ainda os processos de encenações que resultou 

nas seguintes peças: “Noiva nervosa procura!”, “Tem alguém lá fora” e “Nonsense”, que estrearam 

no I Encontro de Teatro do Potengi, realizado no Campus SPP, durante a II Semadec, encerrando o 

primeiro ciclo de oficinas e criando oficialmente o Grupo de Teatro Nonsense, cujo nome foi 

escolhido pelos integrantes das oficinas que concluíram o projeto 2015.2/2016.1. Nonsense, cuja 

etimologia - non (não) + sense (sentido), de origem inglesa, significa “sem sentido, ilógico ou 

absurdo”, se relaciona com a escolha de um estilo não convencional de fazer teatro, algo novo para a 

maioria dos participantes e do público, que passaram a ter uma experiência estética com a linguagem 

do teatro contemporâneo. 

O problema inicial que motivou o projeto e a criação do Grupo de Teatro Nonsense foi a 

dificuldade de acesso aos bens culturais e a formação de plateias na região do Potengi, desafio este 

assumido coletivamente por docentes e estudantes que integram o NUARTE/SPP. Diante de um 

momento histórico de incertezas no campo econômico e político e das aceleradas transformações 

tecnológicas esses desafios se ampliam, abrindo a perspectiva de um fazer artístico problematizador

das questões contemporâneas.  
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Atualmente estamos finalizando o segundo projeto de Oficinas de iniciação teatral, com a 

turma 2016.2/2017.1, no segundo ano de efetivação do NUARTE/SPP. O Grupo de Teatro Nonsense, 

vem se consolidando através de suas participações em eventos científicos, culturais e de educação, 

realizando apresentações de peças, esquetes, saraus e intervenções urbanas tanto no âmbito do IFRN, 

como através de convites de outras instituições de caráter educacional e cultural.  

2     METODOLOGIA 

As Oficinas de Teatro são abertas anualmente, desenvolvendo-se em encontros semanais, de 

duas horas e meia de duração, com atividades totalmente práticas, envolvendo os participantes de 

forma lúdica, participativa e colaborativa através de técnicas de exercícios de ação física, jogos 

teatrais e improvisações.    

Os métodos e procedimentos para a viabilização do processo pedagógico levam em 

consideração o valor educativo da ação cultural da arte cênica, direcionando-se a produção, 

compreensão e análise dos trabalhos produzidos pelos participantes - atuantes e oficineiros. Os 

princípios nos quais se fundamentam as práticas são: a participação é ativa; as atividades de expressão 

são globais; o trabalho é coletivo; a participação é voluntária. Partindo desses princípios propõem-se 

os seguintes procedimentos: 

• Jogos (dramáticos, tradicionais e teatrais) como atividades de expressão que requisitam a

solução de problemas e estimulam os participantes através da ação criativa e colaborativa; os

jogos regrados serão propostos num tempo-espaço fictício e metafórico estimulando a

imaginação e ação física inerentes a linguagem teatral;

• Prática de exercícios e técnicas teatrais desenvolvidas dentro do campo da pedagogia da cena

e aplicados considerando o contexto sociocultural dos participantes, facilitando o crescimento

estético na linguagem teatral;

• Atividades de expressão corporal e vocal que relacionam os elementos textuais, sonoros e

imagens considerando o tempo e o espaço bem como as características socioculturais da

Região do Potengi, de forma significativa para os participantes;

• Aprender a estrutura da linguagem teatral nos seus elementos constitutivos, através da leitura

e ação dramática, no espaço cênico e na relação atuante/público;

• Atividades criativas de expressão realizadas de forma coletiva adquirindo dimensão social,

através da discussão de ideias entre os membros do grupo e apresentação de cenas

improvisadas para os participantes das oficinas;

• Atividades alternativas e complementares ao fazer teatral, tais como a fruição de produções

artísticas, participação em eventos científicos e culturais, criação de cenografia, sonoplastia,

figurinos e maquiagem, criação gráfica e audiovisual, entre outras atividades que contribuam

com a experiência de fazer, conhecer e refletir;

• Práticas de pesquisa, leitura e escrita de textos dramáticos, poemas, literatura de cordel,

contos, crônicas e outros gêneros textuais adaptáveis a linguagem cênica e com foco na cultura

nacional e na arte do Rio Grande do Norte, especialmente da Região do Potengi.

• Frequência e participação ativa em eventos científicos, culturais e artísticos para formação de

plateias.
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Os procedimentos metodológicos relacionados estão sendo trabalhados desde as primeiras 

turmas de iniciação e continuam sendo desenvolvidas com os integrantes do Grupo de Teatro 

Nonsense que, além de continuarem participando das oficinas juntamente com os novos participantes, 

elaboram projetos de encenação que estão contribuído com a difusão da arte e da cultura na região do 

Potengi. Assim, a perspectiva é a abertura de novas turmas para oficinas de iniciação ao teatro 

anualmente para que haja constante renovação dos atuantes, mantendo o grupo de Teatro Nonsense 

sempre ativo e em constante renovação.  

Articulando-se com o objetivo proposto pelo Núcleo de Arte do Potengi, no edital 04/2017, 

qual seja: 

Dar continuidade as ações de reconhecer, produzir, valorizar e difundir a 

arte e a cultura local, regional e nacional, de maneira integrada às áreas de 

Música, Teatro e Filosofia, com vistas a atender ao público interno e externo 

ao campus São Paulo do Potengi através da dialogicidade, de forma contínua e 

consolidada. 

O teatro praticado no espaço escolar é uma ação artística e educativa que envolve docente e 

discentes, num processo de trocas, uma via dupla de ensino e aprendizagem. Prática reconhecida pelo 

seu poder transformador, especialmente quando relacionada a uma proposta pedagógica, como afirma 

CATALAN (2007): 

“A escola tem mostrado que o processo de ensino e aprendizagem 

formalmente construído parece não responder adequadamente as exigências 

da sociedade contemporânea. No entanto, a arte sempre foi uma janela para a 

humanização, tanto no aprendizado quanto na construção da visão de mundo 

com olhar mais humano. Nesse sentido o teatro é uma das grandes janelas 

para esse objetivo. ” 

Nesta perspectiva, a proposta implementada no campus SPP, considera a prática do Teatro 

como atividade de extensão, estando em conexão com os objetivos  da Instituição em sua função 

social, definida na LDB (Lei n. 9.394, 20/12/1996), Título II (dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional), Art. 2º “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. E em consonância com 

o Projeto Político Pedagógico Institucional, quanto a uma educação profissional e tecnológica

“comprometida com a formação integral, com o exercício da cidadania e a socialização do

conhecimento”.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Tratando-se de um projeto cujo resultado envolve o fazer teatral, nosso objetivo tem sido a 

socialização da nossa produção artística para o público, levando espetáculos teatrais para as 

comunidades interna e externa ao IFRN, contribuindo para a formação de plateias e a consolidação 

do IFRN na região do Potengi, não só pela excelência de ensino técnico e tecnológico, mas também 

como agente e disseminador de produção cultural, através de ações de extensão.  

Ao refletirmos sobre nossas ações e objetivos planejados, após um ano da criação do Grupo 

de Teatro Nonsense, constatamos as metas que estão sendo alcançadas em curto tempo de atividades. 
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Estamos acumulando experiências de vida, compartilhando saberes e fazeres artísticos com inúmeras 

pessoas e estamos contribuindo para o fortalecimento do IFRN, bem como, na construção da 

identidade institucional do campus São Paulo do Potengi, como uma instituição de ensino que não se 

fecha entre seus muros, que produz conhecimentos científicos, tecnológicos e também culturais 

através do apoio e da disseminação da arte, ampliando o olhar da comunidade externa para o Instituto. 

Nossa produção artística tem sido disseminada pelo estado do Rio Grande do Norte, através 

de apresentações em eventos ocorridos em vários municípios de abrangência dos campi do IFRN, 

dentre os quais, podemos citar a I Secitex, em Santa Cruz, o InCampus, em João Câmara, a II Secitex, 

em Parnamirim, interações estéticas, em Canguaretama e outros eventos, em Natal. /Participamos de 

eventos acadêmicos internacionais, como a abertura do I Colóquio Internacional de Educação 

Profissional, realizado pelo PPGEP, em Natal, onde apresentamos o espetáculo “Liberdade, 

liberdade” e apresentamos trabalho acadêmico sobre o nosso fazer teatral através de comunicação 

oral, representando o Nuarte/SPP em um grupo de trabalho, no VII Simpósio Internacional sobre a 

Juventude Brasileira, em Fortaleza/CE.  

Ressaltamos a importância das experiências vivenciadas e das partilhas, que ocorrem na 

convivência entre os participantes. Laços de amizades foram criados e se fortalecem a cada dia, 

ressaltando o papel de potencializador das atividades artísticas no nosso empoderamento dentro da 

comunidade escolar, onde atuamos como estudantes e protagonistas de ações que priorizam o respeito 

a diversidade, construindo nossas subjetividades com ética e responsabilidade.  

As práticas teatrais têm procurado promover reflexões sobre o cotidiano dos jovens, 

problematizando, através da representação artística, temáticas sociais e políticas. Por meio do jogo 

teatral e da improvisação os participantes são estimulados ao diálogo e ao desenvolvimento do Grupo 

de Teatro reverberam no público, promovendo a comunicação entre os atuantes (emissores) e o 

público (receptores) cumprindo com a função social do teatro, em consonância com os pensamentos 

de Brecht, Boal e Paulo Freire, teóricos que fundamentam as nossas práticas: manter um olhar crítico 

sobre a realidade em contraposição ao status quo, pois o pensamento gera ação e toda ação em teatro 

implica numa reação. Neste sentido propomos um fazer artístico onde nossas ações sejam estéticas, 

éticas e políticas, que provoquem não só entretenimento, mas reflexões críticas sobre os problemas 

levantados em cena. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do projeto de “oficinas de iniciação teatral”, iniciado em 2015 e que 

culminou com a criação do Grupo de Teatro Nonsense, em 2016, no campus São Paulo do Potengi, 

tem nos dado a oportunidade de entrar em contato com conhecimentos da linguagem teatral que ainda 

não conhecíamos, esse contato nos permite uma mudança do nosso olhar para formas de fazer e de 

compreender as artes e amplia a nossa visão de mundo. As técnicas teatrais, aprendidas de forma 

lúdica por meio de jogos, permitem que os membros do grupo alcancem um crescimento em cena, 

melhorando tanto a postura corporal quanto o desenvolvimento na oratória, que ficaram nítidos ao 

decorrer das oficinas e nas apresentações realizadas. 

           Ressaltamos ainda, a contribuição para o aumento do nosso poder imaginativo e criativo, nos 

tirando da nossa zona de conforto e nos fazendo pensar em situações fora do nosso cotidiano.  

Esperamos dar continuidade e fortalecer cada vez mais o Grupo de Teatro Nonsense, abrindo novas 
oficinas de iniciação ao teatro no semestre de 2017. Incrementando as nossas produções artísticas, 
ampliando e difundindo o nosso repertório, socializando a produção teatral para um público cada 
vez maior, contribuindo com a formação de plateias e o fortalecimento do IFRN na região, não só 
pelo viés do ensino técnico e tecnológico, mas também como propagador de produção cultural, 
fazendo uma troca de conhecimento, arte e entretenimento, através do Grupo de Teatro 
NONSENSE.
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PROJETO INCLUIR E CRESCER: 1 ANO PROPORCIONANDO O 
DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

RESUMO 

O Projeto Incluir e Crescer é baseado 

nos princípios que caracterizam um centro de 

convivência, diferente de uma escola 

especializada, asilo, clínica ou abrigo, é um 

espaço que vem proporcionando de maneira 

simultânea o lazer e o aprendizado através de 

vivências lúdicas que ampliam seus 

conhecimentos e habilidades. Além de 

proporcionar o desenvolvimento, autonomia, 

autoestima e autoconfiança. O projeto 

atualmente faz o atendimento de cerca de 50 

pessoas com deficiência intelectual que podem 

ou não frequentar instituições regulares de 

ensino ou outros espaços que propiciem 

atividades voltadas para o seu desenvolvimento 

afetivo, social, emocional e cognitivo. O Incluir 

e Crescer, em seu primeiro ano proporcionou às 

pessoas atendidas, bem como seus familiares e a 

comunidade geral, um espaço voltado para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

ocupacional, além da participação em 

atividades, bem como apresentações musicais 

em eventos científicos, populares e privados. A 

avaliação e acompanhamento ocorre de maneira 

cíclica, através de reuniões mensais entre a 

coordenação e a equipe executora, além de 

reuniões semestrais com as famílias de cada 

integrante. 

ABSTRACT 

The Incluir e Crescer Project, is based on the 

principles that characterize a coexistence center, 

different from a specialized school, asylum, 

clinic or shelter, is a space that simultaneously 

provides leisure and learning through playful 

experiences that expand their knowledge and 

Skills. In addition to providing development, 

autonomy, self-esteem and self-confidence. The 

project currently provides care for about 50 

people with intellectual disabilities who may or 

may not attend regular educational institutions 

or other spaces that foster activities aimed at 

their affective, social, emotional and cognitive 

development. Incluir e Crescer, in its first year, 

provided the people, as well as their families 

and the general community, with space for 

cognitive, affective and occupational 

development, participation in activities, as well 

as musical presentations at scientific and 

popular events And private. The evaluation and 

follow-up occurs in a cyclical way, through 

monthly meetings between the coordination and 

the executing team, in addition to semester 

meetings with the families of each member.

PALAVRAS-CHAVE:  Projeto, Aprendizado, Deficiência intelectual, Socialização. 

KEYWORDS: Project, Learning, Intellectual disability, Socialization. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje ainda se constatam a falta de acesso das pessoas com deficiência a bens e 

serviços, o que as mantém em condição de desigualdade e consequentemente vai sendo construído 

um isolamento que as impede de ocupar seu espaço no mundo exterior, havendo uma exclusão 

social. 

Essa exclusão social não é obrigatoriamente uma resultante apenas da situação de pobreza 

enfrentada pela população. Existem segmentos que enfrentam a situação de exclusão pela 

dificuldade que apresentam de desempenhar papéis historicamente determinados de acordo com um 

sistema de valores que os considera sem utilidade social, pelo fato de que os mesmos não dão as 

respostas desejadas ou estabelecidas no processo das relações sociais e culturais. 

Assim, tendo em vista que os Centros de Convivência são espaços de articulação com a vida 

cotidiana onde são realizadas ações propiciadoras de uma maior interação com diferentes grupos 

sociais,O Projeto incluir e crescer é baseado nesses princípios que caracterizam um centro de 

convivência diferente de uma escola especializada, asilo, clínica ou abrigo, é um espaço que vem 

proporcionando de maneira simultânea o lazer e o aprendizado através de vivências lúdicas que 

ampliam seus conhecimentos e habilidades. 

Foi elaborada a proposta de um espaço de convivência onde cerca de 50 pessoas que 

frequentem, ou não, instituições regulares de ensino, possam aprimorar suas habilidades a partir 

daexecução de atividades pedagógicas e socioeducativas, bem como a convivência com outras 

pessoas com deficiência, visando sempre o desenvolvimento individual e de grupo e considerando 

suas limitações e valorizando suas aptidões, com vista ao aprimoramento de todas as suas 

faculdades. 

A proposta do Projeto é baseada na tecnologia desenvolvida pela APABB – Associação de 

Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da 

Comunidade/Núcleo Regional do RN, que é pioneira trabalho com pessoas com deficiência 

intelectual e contempla uma faixa etária de pessoas acima de 14 anos, onde a maioria já encontra-se 

fora das instituições regulares de ensino, contentando-se a frequentar apenas clínicas e entidades 

promotoras de atendimento terapêutico e médico. 

O Projeto propicia aos seus participantes, bem como as pessoas da comunidade em geral, 

um espaço que oferta atividades voltadas para a ampliação das capacidades nas áreas educativa, 

ocupacional, emocional, afetiva e física, além de possibilitar a participação em atividades de lazer 

fundamentadas na ideologia da inclusão social. 

2 METODOLOGIA 

Sistematicamente, o Incluir e Crescer desenvolve oficinas no período da tarde, iniciando 

sempre com a Roda interativa, local destinado ao compartilhamento de informações da atualidade e 

socialização, após o primeiro horário, os integrantes do Projeto são divididos em pequenos grupos 

onde são encaminhados para as demais oficinas (lazer, música, artes, terapia ocupacional ou dança, 

por exemplo). Na sequência tem-se a pausa para o lanche e logo após os membros são 

encaminhados para as duas últimas oficinas, havendo sistema de rodízio entre os usuários visando a 

participação de todos nas oficinas.  
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Durante as datas comemorativas: carnaval, natal e são joão por exemplo, são realizadas 

comemorações que reunem os usuários, suas famílias e toda a equipe executora. São ensaiadas 

coreografias durante a oficina de dança e que são apresentadas nas culmunâncias. Nas demais datas 

festivas: Dia do índio, Dia do folclore, Dia da Terra, e Dia do Soldado; por exemplo, são realizadas 

“atividades especiais” dentro das oficinas visando o resgate da importância dessas datas e de seus 

significados, sempre buscando a valorização da arte, cultura e autonomia. 

Mensalmente, são discutidos os progressos dos participantes durante as reuniões avaliativas, 

eles por sua vez, são documentados em estrutura de relatório para fins científicos e administrativos. 

A melhoria é notável, principalmente a respeito da assiduidade, do comportamento, das capacidades 

físicas e intelectuais.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O trabalho desenvolvido é fundamentado na teoria sócio interacionista do psicólogo 

Vygotsky, para o qual o papel do contexto histórico e cultural nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem são de grande importância. Para ele, o sujeito não é apenas ativo, mas interativo. 

Assim, os sujeitos aprendem práticas da cultura e se desenvolvem por meio das relações 

socioculturais, das interações estabelecidas uns com os outros e mediadas pela linguagem. Cada 

participante é visto como sujeito, este, por sua vez, é capaz de a cada dia se aprimorar e se 

desenvolver. Assim como foi observado durante as reuniões mensais de avaliação. 

Como esperado, o Projeto conseguiu cumprir suas metas ao longo de seu primeiro ano de 

execução no Instituto Federal. Entre resultados esperados no ano de seu advento destacam-se: 

melhoria das capacidades intelectuais, emocionais e físicas de seus integrantes. E para seu segundo 

ano, espera-se que o Projeto Incluir e Crescer continue ampliando as capacidades psicomotoras de 

seus participantes, bem como a aceitação de suas próprias limitações e superação das mesmas. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Incluir e Crescer conseguiu satisfazer as pessoas atendidas, bem como conseguiu 

estabelecer um local gratuito e aberto para o público externo para a realização de atividades de 

lazer, culturais e artísticas que estimulam a criatividade e a autonomia. Bem como ajudou no 

desenvolvimento tanto profissional como o desenvolvimento ético, cidadão e técnico dos alunos e 

servidores envolvidos com o andamento das atividades. 
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RESUMO 

O Grupo de Teatro Rio de Vento tem como 

objetivo fomentar a formação artística e a reflexão 

sobre a arte, através de experimentos no campo do 

Teatro. Propondo, por sua vez, a geração de ações 

artísticas criadas, planejadas e discutidas com os 

participantes envolvidos e avivando e chamando 

para reflexão as poéticas formativas e corporais, as 

práticas desenvolvidas pelo Rio de Vento se 

estruturam com foco no treinamento corporal e 

vocal dos alunos-criadores e na criação de 

propostas cênicas. 

ABSTRACT 

The Rio de Vento Theater Group aims to promote 

artistic training and reflection on art, through 

experimentation and actions in the field of Theater. 

Proposing, in turn, the generation of artistic actions 

created, planned and discussed with the participants 

involved and enlivening and calling for reflection on 

the formative and corporal poetics, the practices 

developed by Rio de Vento are structured with a focus 

on the students' body and vocal training -creators and 

in the creation of scenic proposals. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente texto se foca no relato e indicação dos preceitos da prática desenvolvida pelo Grupo 

de Teatro Rio de Vento, vinculado ao Núcleo de Artes Itaretama do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte no Campus Avançado Lajes.  

O Campus Lajes, como membro recente que se soma à história da instituição IFRN nas fases 

de interiorização dela, se localiza na cidade interiorana homônima com pouco mais de dez mil 

habitantes e traz, de maneira muito importante e impactante, uma estrutura diferenciada de auditório, 

biblioteca e laboratórios de artes para dar suporte à educação de jovens e adultos de toda à 

PALAVRAS-CHAVE:  Arte; Teatro; Grupo de Teatro; Rio de Vento; Campus Lajes. 

KEYWORDS:  Art; Theater; Theater Group; Rio de Vento; Campus Lajes. 
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Microrregião de Angicos que ingressam na instituição.  Esses fatores e o modelo de educação integral, 

somada à estrutura de apoio aos alunos, criam uma paisagem prolifera de trabalho. 

O grupo é formado atualmente por alunos dos cursos de Administração e Informática na 

modalidade Técnico de Nível Médio Integrado que estudam no turno matutino. 

No seu ciclo de trabalho durante os anos de 2016 e 2017 o grupo mantém o seu formato de 

atividades semanais centradas em laboratórios práticos e criação de experimento cênico para 

apresentação à comunidade acadêmica e da cidade de Lajes (RN).  

O Teatro é trabalhado no grupo como espaço de experimentação e investigação dos diversos 

processos culturais que formam os corpos e sua construção identitária, dos elementos polifônicos 

significantes que compõem a ação e às imagens corporais, das textualidades sensíveis que compõem 

os sons, as cores e os gestos. 

Em 2017 o grupo está dando continuidade as suas atividades com a criação da segunda 

encenação que tem como base técnicas advindas da dança-teatro e se focará na rotina dos alunos para 

chegar e voltar da escola num dia de aulas comum.  

Contudo, esse trabalho se foca no processo de constituição do grupo e na construção de seu 

primeiro trabalho, a adaptação teatral da obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry 

(2011). 

2 METODOLOGIA 

O Grupo de Teatro Rio de Vento foi formado como parte integrante das ações do Núcleo de 

Artes Itaretama. Constituído inicialmente por 16 integrantes pertencentes as turmas dos cursos 

técnicos integrados do campus, o projeto tem/teve como foco a formação teatral inicial de alunos para 

atuarem nas múltiplas áreas da encenação em que possuam interesse. 

Com encontros semanais durante seis meses do ano de 2016 o grupo iniciou sua rotina de 

formação e criação teatral, com aulas semanais de prática corporal/vocal, atuação, encenação e 

dramaturgia, com base em um modelo de ação experimental e prático.  

Na prática dos laboratórios o foco nesse primeiro ano foi o de desenvolver em sala noções que 

perpassam o teatro realista e naturalista, o teatro épico, antropologia teatral, teatro ritual e 

performance através de exercícios e proposições artísticas desses modos de criação da encenação. 
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As práticas iniciais se centraram em alongamentos e exercícios de consciência corporal, 

além de jogos teatrais, treinamento de técnicas mistas e exercícios performáticos que 

auxiliaram na experimentação com algumas convenções teatrais e no desenvolvimento de 

habilidades e repertório de composição corporal. 

Durante a etapa intermediária do trabalho nos centramos então na experimentação e criação 

de cenas com base na adaptação do texto de “O Pequeno Príncipe”. Nessa fase o grupo de alunos, 

junto ao professor coordenador, Prof. Me. André Bezerra, se engajou na investigação 

das gestualidades, ações físicas e vocais dos personagens do texto.  

Ao final dessa etapa teve início a fase de fechamento de cenas, estruturação de propostas de 

figurino e maquiagem, de acordo com o orçamento detido pelo projeto e tipos de material possíveis, 

criando sempre uma interconexão entre proposta poética e recursos materiais e econômicos. 

Ainda nessa fase os ensaios das cenas criadas deram a base para a definição mais precisa das 

cenas e dos personagens dos alunos/atores nelas, retomando construções da prática inicial 

sobre respiração, voz e divisão dos elementos corporais na composição dos movimentos de cena. 

Ao final desse trabalho foram realizadas três apresentações no Campus Avançado 

Lajes, abertas a todo o público. Com média atual de seiscentas pessoas reunidas pela soma do 

público de suas sessões de apresentação, a encenação “O Pequeno Príncipe” tornou-se o primeiro 

trabalho do repertório do grupo. 
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Lajes.. 

3      RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados tivemos a apresentação da peça teatral “O Pequeno Príncipe”, ao final do 

ano letivo de 2016 em duas sessões e com nova sessão na I Semana de Arte Desporto e Cultura 

(SEMADEC) do Campus Avançado Lajes em 2017. Ainda para o ano de 2017, está em fase de criação 

a adaptação do experimento do grupo para apresentação em espaços públicos, jogando com a 

apropriação do espaço citadino como base para novas construções cênicas possíveis. 

Na base desse resultado ressalta-se ainda a formação teatral e cidadã proporcionada pela ação 

aos integrantes, dando acesso ao trabalho orientado com essa linguagem, e a colaboração para a cena 

teatral local sendo o Grupo Rio de Vento uma das duas companhias teatrais que atualmente existem 

na cidade, colaborando para a divulgação da linguagem teatral nesse território cultural. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das práticas dentro desse contexto, percebe-se que o ensino e prática do teatro na 

escola e na realidade do IFRN – Campus Avançado Lajes aparece como uma prática acionadora de 

experiências sensíveis, críticas e criativas que estimulam o olhar transformador para os múltiplos 

contextos de vida do aluno, enfatizando o diálogo, a cooperação coletiva, a pesquisa no contexto do 

ensino, a autonomia e os processos situados de construção de poéticas corporais, sonoras e visuais 

na cena. 

5     REFERÊNCIAS 

GROTOWSKI, J.; POLASTRELLI, C.; FLASZEN, L. O Teatro Laboratório de Jerzy 

Grotowski 1959-1969. Tradução de Berenice Raulino. São Paulo: Fondazione Pontedera Teatro / 

Editora Perspectiva, 2010. 

LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de 

Educação [online]. 2002, n.19, pp.20-28. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1400



Área temática: Cultura 

ME NOTA!     

O uso da internet como ferramenta de mediação cultural em artes cênicas 

na cidade de Santa Cruz/RN. 
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RESUMO 

Este trabalho visou construir uma ferramenta de 
mediação cultural, através da internet, para 
facilitar o acesso às informações sobre as artes 
cênicas da cidade de Santa Cruz/RN. Para isso, 
foram realizados um mapeamento e um 
diagnóstico, por meio de coleta e tratamento de 
dados e uma construção de um website, 

objetivando o registro e a divulgação de 
informações sobre artistas e grupos cênicos da 
cidade. Deste modo, espera-se contribuir para 
mitigar a falta de acesso à informação sobre o 
tema, como também contribuir com a memória e 
incentivo à valorização dessas artes em Santa 
Cruz/RN. 

ABSTRACT 

This work aimed build a tool of cultural 
mediation, though the internet, to make it easy the 
access to information about the performing arts in 
the city of Santa Cruz/RN. For this, was performed 
a mapping and diagnostic about performing 
artists and groups in the city, by means of 
collection and treatments of data, and a build of a 
website that will work as a tool of 

register and disclosure of informations about the 
performing artists and groups of the city. In this way 
is expected contribute for mitigate the lack of access 
to information about the theme, as also contribute 
with the memory and incentive to valorization of 
that type of art. 

PALAVRAS-CHAVE:  arte, artes cênicas, website, cultura, patrimônio cultural. 

KEYWORDS:  art, performing arts, website, culture, cultural heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho resulta de um projeto integrador, com caráter de pesquisa e 
extensão, desenvolvido no IFRN, campus Santa Cruz, por professores e alunos do terceiro ano do 
curso Técnico de Nível Médio em Informática, visando articular as áreas de Arte e Informática e 
socializar com a comunidade externa ao campus os conhecimentos advindos dessas duas áreas de 
formação. Em Arte, trata-se do estudo, contextualização e aplicação dos conhecimentos do 
componente curricular Arte III/Artes Cênicas e na área de Informática, dos componentes: 
Autoria Web, Programação para Internet, Banco de Dados e Programação Estruturada e Orientada a 
Objetos.     

O tema principal deste estudo são “as artes cênicas na cidade de Santa Cruz/RN” e sua 
proposição parte de uma percepção compartilhada, entre estudantes e professores de Arte do 
campus, sobre a dificuldade de acesso à informação sobre artistas e grupos cênicos da cidade, bem 
como, sobre o precário acesso direto à apreciação dessas manifestações. Para tanto, as artes cênicas 
são entendidas aqui como uma forma de expressão artística humana inserida na cultura de cada 
lugar e um bem imaterial representativo da identidade de um povo, e, por esse motivo, bens que 
merecem ser preservados. Conforme Cartaxo (2001) e Araújo (2003), as artes cênicas podem ser 
compreendidas como o conjunto de artes da cena, artes que se caracterizam pelo encontro 
presencial entre aqueles que produzem (artistas) e aqueles que assistem (plateia), nomenclatura 
que abarca manifestações como o Teatro, a Dança, a Ópera, o Circo, as formas de Teatro de 
Animação, a Performance, a Mímica, entre outras.     

 Neste trabalho partimos das seguintes perguntas: quais os artistas e grupos cênicos 
existentes na cidade de Santa Cruz? Como e onde encontrar informações sobre eles? Eles estão 
em atividade? Por não encontrarmos respostas a essas questões, percebemos que este é um campo 
fértil para pesquisa e principalmente para uma intervenção. Nesse sentido, o trabalho, ora 
apresentado, visou registrar e difundir informações sobre artistas e grupos cênicos da cidade de 
Santa Cruz/RN, tendo como principal ferramenta para mediação cultural a internet, considerada 
hoje, um dos meios mais práticos, rápidos e acessíveis de comunicação. Para isso, foram 
realizados um mapeamento e um breve diagnóstico sobre a existência desses artistas e grupos, 
visando compreender um pouco de suas histórias, principais características, produções 
realizadas, motivações e desafios de trabalhar com arte na cidade de Santa Cruz/RN e, em 
seguida, foi produzido um website alimentado com informações organizadas e extraídas a partir 
da pesquisa.   

Assim, a realização deste trabalho justifica-se pela necessidade de criar meios para facilitar o 
acesso à informação organizada sobre as artes cênicas da cidade de Santa Cruz/RN, o que por sua 
vez poderá ser útil como fonte de pesquisa para professores e alunos das redes pública e privada de 
ensino da cidade, para os próprios artistas e grupos pesquisados que terão sua história e trabalhos 
registrados e divulgados, como também, para a população em geral que deseje acessar esse tipo de 
informação.      
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Além disso, este trabalho, ao levantar, organizar dados e propor um meio de registro e 
divulgação das artes cênicas de Santa Cruz/RN, dialoga diretamente com as metas 2 e 31 do Plano 
Municipal de Cultura, documento construído pelo Conselho Municipal de Política Cultural da 
cidade, cujas metas pretendem, respectivamente, realizar o mapeamento de todas as expressões 
culturais, material e imaterial do município de Santa Cruz/RN e criar programas de divulgação da 
produção cultural da cidade, por meio de rádio, sites, jornais etc. Neste contexto, espera-se que este 
estudo, além de contribuir com o registro, memória e difusão das artes cênicas desta cidade, possa 
contribuir com a valorização das artes como um bem representativo da identidade cultural local.    

     Por fim, durante o desenvolvimento da pesquisa foram encontradas algumas 
dificuldades como o acesso à informação sobre a localização de artistas e grupos devido à 
desatualização de cadastros da Secretaria de Cultura e Casa de Cultura, além disso, desafios para a 
construção do site, uma vez que era necessário encontrar um equilíbrio entre questões artísticas e 
técnicas, que, por sua vez, foram superadas após diversas tentativas com erros e acertos, permeadas 
de muitos aprendizados.    

2 METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado em três grandes etapas: o mapeamento, o diagnóstico e a criação 
da página. Para o mapeamento, foram consultados dados do cadastro da Secretaria Municipal de 
Cultura, da Casa da Cultura e alguns artistas populares na cidade que, por sua vez, nos 
forneceram informações sobre a existência de outros artistas e grupos. Em seguida, para a 
realização do diagnóstico, foi realizada coleta de dados que teve a entrevista despadronizada, do 
tipo focalizada, com registro de áudio, como principal ferramenta. Esse tipo de entrevista pode ser 
definido como um estilo em que há um roteiro de tópicos relativos ao problema estudado, no 
qual o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que 
considere adequada e onde, em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de 
uma conversa informal. Marconi e Lakatos (2010).     

Essa técnica se mostrou adequada para a criação de um ambiente informal e 
descontraído para os entrevistados exporem suas ideias. Com as entrevistas prontas foi realizado 
o tratamento de dados, que ocorreu por meio das transcrições dos áudios de cada um dos 
entrevistados, análise para extração de dados quantitativos e qualitativos visando a construção de um 
breve diagnóstico sobre o tema estudado e a produção de conteúdo, que se deu com a criação de 
perfis de artistas e grupos cênicos encontrados, com informações sobre as suas histórias e 
principais produções artísticas que se encontram organizadas no website proposto.     

O website foi construído com o uso do Hypertext Markup Language (HTML) que é uma 
linguagem para marcação de hipertexto. O hipertexto pode ser compreendido como todo o conteúdo 
inserido em um documento para a web e que tenha como principal característica a possibilidade de 
se interligar a outros documentos da web. Silva (2011). Para isso, foram utilizados o Cascading 
Style Sheets (CSS), entendido como uma linguagem que descreve como um elemento HTML deve 
ser exibido e que especifica o layout da página web e o JavaScript, que controla o HTML e o CSS, 
programando o comportamento de páginas web e os elementos do website para conferir a este 
dinamicidade e interatividade. W3schools (2017).

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1403



 Além disso, trabalhou-se com o Banco de Dados que é, conforme Silberschatz 
(1999), um conjunto de dados que associados a um conjunto de programas constituem um 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e o Hypertext Preprocessor (PHP), uma 
linguagem de programação voltada para a criação de páginas web dinâmicas que apresenta também 
a possibilidade de conexão com vários bancos de dados e um suporte à orientação a objetos, dentre 
outras características. Dall’ Oglio (2009).   

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao realizarmos o mapeamento desta pesquisa pudemos identificar diversas 
manifestações individuais, ou seja, manifestações de artistas que mantém um trabalho 
independente de outros artistas e coletivas de artes cênicas na cidade de Santa Cruz/RN. Ao todo 
foram encontrados 06 artistas individuais, sendo: 03 de dança, 01 de circo (palhaçaria, perna-de-
pau, malabares e pirofagia), 01 de mágica e 01 de teatro de mamulengo e 07 grupos, sendo: 
03 de teatro, 02 de circo e 02 de boi de reis.    

Com o levantamento de dados pudemos perceber que a ausência de uma política cultural 
de incentivo às artes na cidade tem afetado diretamente a existência dos grupos artísticos, pois 
foi uma fala recorrente nas entrevistas que muitos desses artistas desejam viver profissionalmente 
desta área, entretanto, não encontram estrutura e acabam abrindo mão de produzir arte para poder 
sustentar a si e suas famílias com outras atividades. Entre os grupos pesquisados, atualmente, 60% 
não está em atividade, sendo a falta de incentivo e a dificuldade de relação entre os integrantes as 
principais causas apontadas. Dentre os artistas individuais, o quadro se diferencia, uma vez que, 
além do trabalho artístico, 100% desses indivíduos também desenvolvem aulas em grupos e escolas, 
o que lhes confere fonte de renda.    

Sobre as formas de divulgação dos trabalhos desses artistas identificamos que 30% dos artistas 
individuais usam a comunicação pessoal e 70% usam as mídias sociais na internet.  Já nas 
manifestações coletivas, 10% indicaram o uso de panfletos, 10% o uso de jornais, 20% do carro de 
som e 60% as redes sociais. Com isso, podemos apontar que a internet é um dos principais meios de 
divulgação utilizado pelos artistas e grupos, o que aponta para a importância deste trabalho.    

Durante o processo de pesquisa, a nossa principal dificuldade foi o mapeamento dessas 
manifestações, pois os registros da Secretaria de Cultura e da Casa da Cultura da cidade eram 
bastante limitados e precários, quando comparados ao que realmente existe na cidade. Ao mesmo 
tempo, essa etapa foi de grande importância, já que conseguimos definir pontos iniciais de coleta de 
dados para, a partir deles, descobrir outros artistas e grupos. Nesse sentido, as redes sociais foram 
um meio importante para a localização e contato com os artistas procurados. Dessa experiência, 
pudemos reconhecer o quanto são escassas as informações sobre artes cênicas e as artes, de um 
modo geral, na cidade de Santa Cruz/RN e o como projetos como o nosso são necessários.    
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Para a sistematização das informações coletadas e tratadas desenvolvemos um website tendo 
como formato uma página inicial com apresentação do site e tópicos informativos sobre o 
projeto, o campus e a cidade de Santa Cruz/RN, um menu com divisão dos subtipos de artes 
cênicas, como teatro, dança e circo. Nesses subtipos estão localizados os perfis dos artistas ou 
grupos, perfis que mostram a sua história, as suas produções e o registro de apresentações, 
numa estrutura que deve auxiliar o usuário a conseguir a informação que precisar. Além disso, 
pretende-se desenvolver um calendário com marcações sobre novos eventos e espetáculos que 
venham a acontecer para que o usuário não se limite aos nossos registros e possa também prestigiar 
presencialmente essas práticas cênicas. 

Por fim, para a realização dessa etapa, o nosso principal desafio foi equilibrar as 
questões artísticas com as questões técnicas, uma vez que precisamos criar um produto visual 
que comunicasse tanto sobre as artes cênicas como também sobre a cidade de Santa Cruz/RN. Para 
que isso pudesse acontecer foi necessário, várias vezes, equilibrar a relação de elementos e 
encontrar diversas adequações nos códigos HTML e CSS, uma vez que cada nova alteração trazia 
modificações para o que já havia sido construído. Portanto, podemos afirmar que o website criado 
por nós resulta de um longo processo de tentativas e erros, permeado de muitos aprendizados 
tanto no campo da Informática quanto das artes cênicas e da cultura de um modo geral.     

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que o Me Nota visa o registro e a difusão de informações sobre artistas e grupos 
cênicos da cidade de Santa Cruz/RN, acreditamos que ele pode dar uma contribuição 
importante para a criação e preservação da memória das artes cênicas no município, uma vez 
que até o momento inexiste um trabalho ou publicação específica sobre 
o assunto.

Além disso, com a popularização cada vez mais crescente da internet, o produto final do 
projeto, o website, ficará disponível para que pessoas de qualquer parte do mundo possam 
acessar as informações produzidas.    

É importante ressaltar que nesta pesquisa não foram incluídas as quadrilhas juninas, que 
também são compreendidas como manifestações cênicas, devido à dificuldade encontrada 
pelo grupo de realizar entrevistas com os seus organizadores, o que por sua vez, demonstra que o 
projeto ainda pode e deve ser aperfeiçoado. Além disso, não foram estudadas as manifestações 
desenvolvidas em escolas e igrejas por seu caráter eventual e mais ligadas ao uso da arte como 
ferramenta pedagógica.    

Por fim, acreditamos que o Me Nota poderá se desdobrar e inspirar outros projetos de alunos do 
curso de curso Técnico de Nível Médio em Informática do campus Santa Cruz sobre outras 
linguagens artísticas da cidade, como a artes visuais, audiovisuais e musicais. Da mesma forma, 
esperamos que o projeto inspire e desperte o interesse de alunos e professores de outros campi 
do IFRN por projetos de pesquisa e extensão no campo da arte e da cultura.     
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CINE ÁGORA: ESTIMULANDO O OLHAR CRÍTICO, INCITANDO 

A REFLEXÃO 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é realizar o livre debate sobre diferentes aspectos de nossa 

sociedade a partir da exibição de longas-metragens, promovendo debates e instigando a 

produção de novos conhecimentos. Pretendemos articular as narrativas fílmicas, a sociedade 

e a escola, percebendo a apropriação desses discursos e como eles afetam as relações sociais 

e a construção do saber. Almejamos transformar o cinema num espaço de interlocução 

permanente criando uma cultura cinematográfica na região. 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema, educação, ciências humanas 

ABSTRACT 

The objective of this work is to hold a free debate about different aspects of our society from 

the exhibition of feature films, promoting debates and instigating the production of new 

knowledge. We intend to articulate film narratives, society and school, perceiving the 

appropriation of these discourses and how they affect social relations and the construction 

of knowledge. We intend to transform the cinema into a permanent dialogue space creating 

a cinematographic culture in the region. 

KEYWORDS: Cinema, education, humanities 

1 INTRODUÇÃO 

As mídias visuais ocupam um lugar de destaque no mundo contemporâneo. Na “era 

da informação”, o imagético é amplamente utilizado para transmitir mensagens: As grandes 

marcas são reconhecidas por seus símbolos; as fontes de informações diárias são ainda, 

majoritariamente, acompanhadas por milhares pelas televisões; as redes sociais são 

povoadas por fotos cotidianas dos indivíduos. Como nos lembra o historiador francês Marc 

Ferro: “Sem as imagens o que saberíamos da sociedade?” (FERRO, 2009, 19). Nesse 

contexto, se sobressai as produções cinematográficas, que usando diálogos, trilha sonora e, 

principalmente, imagens atingem em cheio nossas emoções, construindo e desconstruindo 

passados, aguçando nossas percepções de mundo e funcionando como um dos principais 

transmissores de padrões culturais da atualidade. 

Dessa forma, os filmes acabam funcionando como uma espécie de espelho de nossa 

realidade, refletindo nossos dilemas, medos, aflições, desejos e sonhos. São artefatos 
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culturais que não apenas nos fazem entender o período no qual foi produzido, mas também 

nos fornece uma “contra análise” da sociedade (ROSENSTONE, 2010, 42). Entendemos a 

lógica do “espelho” não como um reflexo fidedigno da realidade, mas um objeto que também 

distorce o que está posto. O cinema incomoda. Observamos o mundo de um jeito, 

acreditamos que o que vemos é “real”, o correto, mas é quando nos deparamos com as cenas 

“feias”, “fortes” e “marcantes”, que colocamos em cheque a normalidade do mundo. A 

sétima arte tem essa característica, de torcer a realidade para conseguimos enxergar o que 

está além das aparências. Partindo dessa premissa, este trabalho de extensão tem por objetivo 

estimular o olhar crítico e incitar a reflexão sobre nossa sociedade a partir do cinema, 

tornando-o um espaço de discussão e construção de saberes. Nossa ideia é promover o livre 

debate sobre aspectos de nossa sociedade a partir da exibição de longas-metragens, 

promovendo debates e estimulando a produção de novos conhecimentos. 

Buscamos tornar essa ação de extensão numa experiência democrática de discussão 

de ideias. Assim como eram debatidos os problemas da antiga Atenas na praça pública 

(Ágora), discutiremos problemas presentes no nosso dia-a-dia. Portanto dois grupos foram 

privilegiados neste trabalho: a comunidade acadêmica do campus (alunos, técnicos 

administrativos e professores) e as pessoas que moram na cidade. 

A concepção de educação presente no Projeto Político-Pedagógico do IFRN preza 

não apenas pelo ensino das competências técnicas, mas pela formação integral do ser-

humano. Formamos os cidadãos integralmente, não apenas “apertadores de parafusos”, isto 

é, a educação do Instituto não tem por objetivo reduzir os sujeitos a categoria de força de 

trabalho ou recurso humano a serem usados em função das demandas do mercado. A 

educação é um processo de formação para a cidadania, emancipação e transformação dos 

sujeitos. A omnilateralidade se constitui no caminho para essa educação emancipadora, pois 

procura-se a constituição de todas as dimensões humanas: culturais, linguísticas, artísticas, 

sociais, técnicas e tecnológicas (DANTAS; COSTA, 2012, 52-54). Os discentes foram 

beneficiados por esta ação, pois ela se inseriu justamente nessa concepção de formação 

integral do homem, já que nosso projeto buscou desenvolver discussões relacionadas ao 

cotidiano da sociedade. Para o historiador Marcos Napolitano (2011) o aprimoramento do 

olhar dos estudantes sobre o cinema os transformam em consumidores de cultura mais 

críticos e exigentes, além de desenvolver habilidades e competências que ajudam na sua 

constituição enquanto indivíduo: aprimorar a capacidade narrativa e descritiva; decodificar 

signos e códigos não verbais; aperfeiçoar a criatividade artística e intelectual; desenvolver a 

capacidade sociocultural e político-ideológica; aperfeiçoar a leitura e elaboração de textos 

(NAPOLITANO, 2011, 18-19). 

Técnicos administrativos e docentes também se beneficiaram na medida em que as 

discussões empreendidas em cada sessão trouxeram novos questionamentos sobre a 

realidade, consequentemente sobre suas práticas profissionais. O objetivo fim de nossa 

instituição são os alunos, por isso, discussões dessa natureza, que propormos aqui, ajudam 

esses profissionais da educação a melhor entender o universo múltiplo que é a comunidade 

escolar. 

Por sua vez, como a proposta dos projetos de extensão tem um caráter dialético, ou 

seja, na extensão, o IFRN busca conhecer o seu entorno, o para além dos seus muros, e por 

sua vez, o entorno é chamado a conhecer o IFRN por dentro. Este projeto se abriu para a 

comunidade de Santa Cruz como um todo. 

Compreende-se, assim, que ao chamar para o diálogo produções cinematográficas 

observamos que tais obras evocam uma função pedagógica e são capazes de dar um caráter 
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político às questões do cotidiano. As representações do real concedem aos espectadores a 

apropriação dos discursos imagéticos, visto que a arte se transforma em um suporte para 

ações políticas e sociais. Os filmes possibilitam a leitura das imagens para relacionar as 

representações nelas existentes ao contexto social e às experiências dos sujeitos. Uma vasta 

gama de técnicas é empregada para provocar e fazer o jogo de imagens de modo que as cenas 

expressem sensações reais e promovam uma maior interação com o público. 

2      METODOLOGIA 

Realizamos uma seleção prévia de filmes e organizamos em eixos temáticos (política, 

direitos humanos, meio-ambiente, esportes, filosofia). Estava previsto uma sessão a cada 

quinze dias, no entanto, devido a outros eventos no campus, só conseguimos exibir três 

filmes no primeiro semestre letivo de 2017. 

Dessa forma, como primeira exibição do projeto, trouxemos o filme O Invasor 

Americano (2015), do diretor norte-americano Michael Moore. Nessa obra, o seu diretor 

visita diferentes países da Europa e do Norte da África em busca de exemplos positivos para 

levar para os Estados Unidos. Moore viaja por esses países mostrando ações exitosas no 

âmbito da educação, dos direitos trabalhistas, do sistema prisional, do combate as drogas e 

dos direitos das mulheres. O diretor deixa claro que o que ele busca em cada país visitado 

são os aspectos positivos, deixando para lá os negativos, embora ele saiba que existem 

problemas em todos os países que ele visitou. 

Nessa primeira ação, contamos com a presença de cerca de 50 pessoas, dentre 

professores, alunos e comunidade externa. Após o filme foi iniciado um debate sobre 

aspectos tratados na obra fílmica. Chamou-nos a atenção a intensa participação dos discentes 

que discutiram sobre aspectos da educação em alguns países europeus e fizeram um paralelo 

com a educação brasileira. A presença de dois professores, de história e geografia, também 

tornou o debate mais interessante, pois cada um deles expôs detalhes do filme a luz de sua 

área de conhecimento. As discussões desse dia foram importantes para a formação dos 

presentes, pois fortalecemos as crenças nos ideais dos direitos humanos, e pudemos observar 

como esses direitos são protegidos em outros países. 

O segundo filme exibido foi a animação do Estúdio Pixar, Wall-E (2008), dirigida 

por Andrew Stanton. À primeira vista esse filme parece ser apenas uma história para crianças 

(e não deixa de sê-lo), mas possui um plano de fundo bastante profundo. Por meio dele, 

podemos discutir os problemas ambientais contemporâneos, assim como entender como o 

consumismo e as facilidades tecnológicas estão nos tornando cada vez menos sociáveis com 

outros seres humanos, além de causarem problemas de saúde, alienação e comodismo. 

Em nossa segunda ação reunimos um número bem menor de participantes, apenas 15 

pessoas. Apesar da sessão ter reunido um público pequeno, o debate não deixou de ser 

proveitoso. Contamos com a presença de um professor da área de mecânica, o qual 

problematizou a relação entre os homens e as máquinas. O debate se estendeu discutindo 

questões como a desumanização do homem, o consumismo consciente e o papel de todos 

nós na preservação do meio ambiente. 

Na última sessão do semestre, exibimos o filme Que Horas Ela Volta? (2015), da 

diretora Anna Muylaert. Esse filme provoca-nos uma reflexão sobre os privilégios, as 

opressões e os sutis (ou às vezes escancarados) mecanismos e efeitos da manutenção de uma 

sociedade desigual e estratificada como a nossa. Docentes da área de linguagens se fizeram 

presentes e discutiram conosco problemas relacionados a direitos trabalhistas, migração, 

meritocracia e questões de gênero. 
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Embora alguns dos nossos objetivos não tenha se concretizado, acreditamos que 

nossas ações foram exitosas, esse projeto se caracteriza por uma ação integradora entre a 

comunidade acadêmica e a sociedade do Vale do Trairi com a proposta de promoção de 

igualdade, democratização dos saberes e entretenimento. 

Professores de diferentes áreas (das disciplinas propedêuticas e técnicas) foram 

convidados para expressar suas análises sobre as temáticas propostas, nosso intuito era 

integrar os conhecimentos e saberes dos diversos segmentos que compõe o nosso campus. 

A ideia é sair de “uma cultura de solidão para uma cultura de equipe, de 

corresponsabilização”, isto é, subverter a lógica das disciplinas específicas da grade 

curricular, que determinam que dado conhecimento só vai ter X horas/aula semanais e 

integrá-las entre si (PACHECO, 2016). Este projeto tem como uma de suas metas promover 

a interdisciplinaridade, convidando professores de diferentes áreas para contribuir com a 

formação de um novo olhar sobre a sociedade a partir das discussões na amostra de longas-

metragens. 

Continuaremos com o projeto no segundo semestre, esperamos conseguir manter as 

exibições quinzenalmente. Também será necessária maior divulgação do projeto, pois ainda 

temos poucos participantes da comunidade externa ao campus. Para isso, pretendemos 

intensificar a propaganda do projeto nas redes sociais (facebook e instagram) e realizar 

visitas as escolas e associações culturais da cidade para divulgar o cronograma de exibição 

dos filmes. 

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nossas ações buscaram promover uma maior articulação entre as narrativas fílmicas, 

o mundo social e a escola, percebendo a apropriação desses discursos e como eles afetam as

relações sociais e a construção do saber para além da materialidade do texto dos livros

didáticos e da prisão que a grade curricular impõe as disciplinas.

Temos o objetivo de contribuir para pesquisas na área de educação, na medida que 

estamos analisando como o cinema pode nos ajudar a entender alguns aspectos presentes nas 

nossas discussões na sala de aula. Ensinar é compartilhar e descobrir novos saberes (SILVA, 

2009, 147), dessa forma contribuímos para a formação de indivíduos mais autônomos, que 

consigam pensar e analisar diferentes aspectos da sociedade que os rodeiam, para serem 

agentes de transformações necessárias num país que ainda desrespeita a opinião política do 

outro, julga seus semelhantes por sua sexualidade ou cor da pele/etnia, uma sociedade que 

ainda pensa pouco em relação a preservação do meio ambiente ou nos impactos das novas 

tecnologias que surgem numa velocidade espantosa a cada momento. Nosso objetivo central 

desemboca no desenvolvimento dos valores de alteridade, isto é, a construção de uma 

sociedade mais justa onde os indivíduos consigam sentir profundamente os problemas que 

atingem os outros cidadãos. 

Objetivamos transformar, num futuro próximo, o cinema num espaço de discussão 

permanente. Para tanto, surge a necessidade de criar uma cultura em Santa Cruz de exibições 

de filmes e discussões sobre temas relevantes que extrapolem os sete meses deste trabalho. 

Fomentando o desenvolvimento de uma política de fortalecimento das culturas identitárias 

da região. A produção fílmica tem um potencial para atingir muito mais pessoas do que 

qualquer produção escrita, com suas narrativas, performances (a construção de diálogos e a 

construção do personagem), linguagem própria (a montagem e os planos) e a composição 

cênica (figurino, cenário, trilha sonora e fotografia) o filme tem uma potencialidade para 

comunicar e nos fazer refletir (NAPOLITANO, 2011, 12). 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cinema possui uma função de formação e informação para a sociedade. Alguns 

gêneros estéticos, a exemplo dos cine-documentários, surgem da necessidade de o homem 

se expressar e contar sua cultura e história. Assim, tomamos o cinema por um tipo de artefato 

sociocultural onde narrativas e técnicas se entrelaçam para formar um todo, cujo o conteúdo 

dialoga, também, com a contemporaneidade e as ideologias de quem as produz. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais nos fornecem a possibilidade de estabelecer 

relação entre a indústria cultural facultando suas mídias de modo a contemplar o cinema 

como dispositivo de ação pedagógica análogo as propostas docentes e aos problemas sociais 

dos discentes da região. Mesmo que de maneira indireta, as imagens do cotidiano dos 

sujeitos são pintadas nas telas e evoca-se, também, uma das funções do cinema: o 

entretenimento, sendo o divertimento o primeiro aspecto que aproxima os espectadores da 

obra e assim possibilitando uma maior identificação com as imagens em movimento. 

O cinema proporciona lugares de descobertas de novos saberes e a capacidade de 

compartilhá-los cabe a nós, educadores e interlocutores. As devidas análises, tanto do 

contexto de produção como das narrativas, aproximam filmes, textos ficcionais e outros 

produtos artísticos para a cena da Pesquisa e do Ensino. Chamando ao diálogo com o trabalho 

dos educadores, a linguagem cinematográfica é apropriada por estes e em parceria, com uma 

construção coletiva, as diversas vozes dissonantes recebem destaque na atividade científica 

e educacional. Segundo Silva (2009, 156), “muitas são as vozes com direito à fala reflexiva 

(no plano do conceito ou no plano do sensível) sobre história. Uma delas é a voz dos 

filmes”. 
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NÚCLEO DE ARTE: IFRN CANGUARETAMA 

RESUMO 

O Núcleo de Arte (NUARTE) do IFRN Campus 

Canguaretama visa contribuir com a formação 

artística, cultural cidadã e crítica de estudantes com a 

promoção de atividades que proporcionem 

contribuições substanciais à comunidade local. Para 

2017, teremos: estruturação dos espaços físicos 

importantes ao funcionamento do núcleo; exposição 

em artes visuais; pesquisa sobre músicos da região e 

apresentações musicais; realização de eventos; 

oficinas; entre outros. Estabelecemos metas de 

divulgação, através de site, mídias sociais, além de 

submissão de artigos e participação em eventos.

ABSTRACT 

The Art’s Nucleus (NUARTE) of the IFRN 

Canguaretama aims to contribute to the artistic, 

cultural and citizen training and criticism of students 

by promoting activities that provide substantial 

contributions to the local community. For 2017, we 

will have: structuring of the physical spaces 

important to the functioning of the nucleus; 

exhibition in the visual arts; research on local 

musicians and musical performances; realization of 

events; workshops; among others. We estabilished 

disclosure goals, through website, social media, as 

well as submission of articles and participation in 

events. 

1 INTRODUÇÃO 

A experiência estética soma-se ao conhecimento científico na produção de sentidos para a 

realidade. Enquanto este último dispõe de um método que traduz a realidade em enunciados 

empiricamente verificáveis, a linguagem artística, sem contradizer a ciência ou a lógica formal, mas 

suplantando-as pela potência dos sentidos corporais, desvela-nos outras paisagens epistemológicas. 

Tal desvelamento se opera por uma imersão no mundo que vai além da manipulação das coisas. Trata-

se ao invés de um habitar, de um imbricamento com ele (MERLEAU-PONTY, 1964). 

A arte o manifesta de modo privilegiado, ao pôr-nos diante do sentido bruto do mundo, 

desestabilizando as certezas, perturbando as lógicas constituídas e as naturalizações do cotidiano. 

Nesse sentido, a recorrência à Literatura, à Música, à Dança, ao Teatro e às Artes Visuais é um modo 

de abordagem do real que se interessa não em traduzi-lo ou representá-lo em discursos, sons, 

movimentos ou imagens, mas em friccioná-lo e colocá-lo ao avesso, buscando produzir sentidos antes 

não vislumbrados. Estes sentidos outros são possíveis não graças ao fato de termos um corpo, mas de 

o sermos (MERLEAU-PONTY, 2011).

As linguagens artísticas, nascidas dessa existência que não pode ser senão existência 

incorporada, materializam, desse modo, aquilo que Rancière (2009, p. 15) nomeia de partilha do 

PALAVRAS-CHAVE: NUARTE; IFRN Canguaretama; Ações 2017. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by commas. 
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sensível. Trata-se de um “sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência 

de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas”. Uma partilha cujo 

interesse reside não em um status salvador da Arte, mas na fundação de um outro regime de 

inteligibilidade da realidade, caracterizado por ser “um modo de articulação entre maneiras de fazer, 

formas de visibilidade dessas maneiras (...) e modos de pensabilidade de suas relações, implicando 

uma determinada ideia da efetividade do pensamento” (RANCIÈRE, 2009, p. 13). 

O que está em questão na Arte é uma outra experiência do pensamento, fundada na potência 

do corpo sensível e desencadeadora de um outro comércio com o real. Tal experiência demanda, 

todavia, uma educação. Malgrado sentir nos seja “natural” graças à estrutura biológica do corpo, a 

partilha do sensível solicita uma educação dos sentidos. Não é simplesmente o que vemos, sentimos 

ou escutamos que está em xeque, mas a maneira que o fazemos que está vinculada àquilo que 

poderemos pensar e criar. Nesse sentido, uma educação dos sentidos não se isola das outras dimensões 

da vida social, mas apresenta-se como meio através do qual torna-se possível a dilatação dos modos 

de pensar a sociedade, a política, a linguagem, enfim, o mundo de toda a gente, como lembra-nos 

Nóbrega (2015) ao falar do esforço presente no pensamento estético de Merleau-Ponty. 

O IFRN reconhece esta necessidade em seu Projeto Político-Pedagógico, ao afirmar como um 

dever institucional “possibilitar o acesso a produções culturais do campo científico, artístico e 

tecnológico que ampliem a maneira de ver e de estar no mundo” (DANTAS; COSTA, 2012, p. 45). 

Ademais, quando se refere à concepção de educação, o documento assevera “a necessidade de 

implementar um processo educativo que desvele prática mediadoras e emancipatórias, capazes de 

contemplar, em consonância com o rigor científico e com a omnilateralidade humana, as dimensões 

culturais, linguísticas, artísticas, sociais, técnicas e tecnológicas” (DANTAS; COSTA, 2012, p. 54).  

Considerando a implementação sistêmica dos Núcleos de Arte como uma proposta inovadora 

para o IFRN e, visando ao seu futuro funcionamento em cada campi, compreendido numa estrutura 

física e pedagógica adequadas, utilizamos, para refletir sobre qual configuração e quais ações 

construiremos para sua consolidação no contexto institucional, os textos “Programa de Extensão 

Educacional Núcleo de Arte da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro: Luxo ou Necessidade?” e 

“Programa de Extensão Educacional da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro: entre a educação 

formal e não formal”, trabalhos de Renata Wilner. A autora nos aponta alguns passos para apreciação: 

o primeiro deles é sua concepção como ambientes propícios direcionados ao aprimoramento de

competências em linguagens artísticas, respeitando as especificidades de cada uma delas e visando

uma formação específica, complementar e optativa em arte. Nessa perspectiva, apesar de promover

atividades voltadas para a extensão, o papel dos núcleos de arte não fragiliza a importância do ensino

de arte obrigatório na formação básica, garantido pela legislação em vigor e, ao contrário, com ele

dialoga.

Dentre as várias ações que podem ser produzidas e mediadas pelos núcleos de arte e, ainda 

considerando esse aspecto, podemos vislumbrar o intercâmbio de atividades educativas 

desenvolvidas entre outros campi do IFRN, bem como com outras instituições de ensino e agentes 

culturais externos, fortalecendo o conhecimento em arte. Outro ponto destacado pela autora seria o 

planejamento de critérios inclusivos que valorizem os alunos de maneira abrangente, em 

conformidade com a diversidade estética e sociocultural que representam, sem privilegiar os 

questionáveis e discriminatórios “dons” e “talentos” artísticos. 

Baseados nessa fundamentação teórica que construímos o objetivo desse projeto: contribuir 

com a formação artística, cultural cidadã e crítica de estudantes que integram a educação profissional 

e tecnológica e promoção de atividades que proporcionem ações substanciais à comunidade local. 
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2 METODOLOGIA 

O nosso Plano de Ação para o ano 2017 atuará em vertentes diversas das linguagens artística, 

mas tudo de maneira interdisciplinar e planejada, com o objetivo de propor ações de efetiva interação 

com a cultura local, para tanto iremos organizar ações que envolvam ensino, pesquisa e extensão, 

além de diálogos com outros núcleos que compõem a instituição, como o NEABI e o NAPNE. 

Como metodologia desse projeto, apresentaremos o Plano de Ação para 2017: Estruturação 

de espaço físico, já existente, com computadores, mobiliário, entre outros elementos, para que 

funcione como ambiente de reuniões para o NUARTE; estruturação de Sala de Música, ateliê de Artes 

Visuais e Galeria, espaços já existentes, para ampliar as possibilidades de atuação nos projetos 

propostos; criação de site próprio vinculado ao portal do IFRN Campus Canguaretama, buscando 

promover maior divulgação e interação com a comunidade externa, no que diz respeito à produção 

do NUARTE; exposição intitulada “Arte indígena potiguara” em parceria com o NEABI do IFRN 

Campus Canguaretama; exposição intitulada “Manifestações artístico-culturais das microrregiões 

Litoral Sul e Agreste Potiguar”, ação que busca aliar ensino, pesquisa e extensão ampliando o acesso 

a manifestações artísticas da região; o evento “II Encontro com o artista do IFRN Canguaretama”; a 

promoção de debates através da linguagem cinematográfica, com a ação “Mil coisas na retina”; apoio 

ao projeto “Libras em Cordel”, uma parceria com o NAPNE do IFRN Campus Canguaretama; 

Exposição fotográfica “Vandré mostra Catú”; apoio ao projeto de extensão “Jornadas Estesiológicas”, 

desenvolvido no campus Cidade Alta com a participação de membros do NUARTE/Canguaretama; 

Continuidade do grupo de teatro que considera em seus estudos temas abordados pela psicologia; 

orientação nas ações do grupo de dança formado por alunos da instituição; e um pesquisa sobre o 

Coco de Zambê de um grupo quilombola proveniente de Sibaúma, no município de Tibau do Sul/RN. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Quanto aos resultados esperados, pretendemos: atender à comunidade na qualidade de núcleo 

promotor e/ou articulador de eventos artístico-culturais; contribuir para a ampliação, difusão e trocas 

de saberes, incluídos aqueles oriundos do ensino e da pesquisa, nos termos das políticas extensionistas 

no IFRN Campus Canguaretama; sistematizar o acervo artístico-cultural do IFRN Campus 

Canguaretama que represente a memória dos grupos permanentes de arte e cultura, bem como as 

demais iniciativas relevantes da área; buscar apoio financeiro externo às atividades do NUARTE; 

estimular ações que envolvam agentes internos produtores de arte e cultura e/ou que utilizem espaços 

internos do IFRN Campus Canguaretama na implementação de projetos artístico-culturais, buscando 

a formação de público na comunidade escolar e na sociedade em geral; administrar a Galeria, o Ateliê 

de Artes Visuais, a sala de Música, bem como outros espaços pertinentes ao trabalho do NUARTE; 

promover festivais e iniciativas que objetivem o estímulo às artes, à cultura e à divulgação do 

patrimônio artístico e cultural; quanto à disseminação dos resultados, estabeleceremos metas de 

divulgação, através do site do IFRN Campus Canguaretama, IFRN em Pauta, mídias sociais, além 

de submissão de artigos e participação em eventos. 

Até o primeiro semestre do ano letivo de 2017 realizamos algumas ações previstas no 

planejamento do projeto, são elas: 

A exposição itinerante Manifestações artístico-culturais das microrregiões do Litoral Sul e 

Agreste Potiguar, ação empreendida pelo Nuarte, foi apresentada como parte da programação da V 

SEMADEC, intitulada “Por uma Cultura Mestiça” e realizada no período de 10 à 14 de julho de 2017 
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no IFRN Campus Currais Novos (Figura 01). A mostra, organizada em quinze banners, é resultante 

de atividade vinculada às aulas de Arte na qual os alunos evidenciaram artistas populares, grupos, 

projetos e lugares de interesse artístico presentes nas comunidades atendidas pelo IFRN 

Canguaretama. Conjuntamente à exposição, durante sua exibição, são distribuídos panfletos com 

proposições destinadas a professores objetivando repercutirem em sala de aula o tema proposto. Em 

Currais Novos, o trabalho extrapolou o período do evento SEMADEC, alongando sua permanência 

naquele campus. Ainda no segundo semestre de 2017, será apresentada no IFRN São Gonçalo do 

Amarante. 

Figura 01 - Exposição itinerante Manifestações artístico-culturais das microrregiões 

do Litoral Sul e Agreste Potiguar na V SEMADEC, intitulada “Por uma Cultura 

Mestiça” e realizada no período de 10 à 14 de julho de 2017 no IFRN Campus Currais 

Novos. 

Em parceria com o Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas (NEABI), o NUARTE 

colaborou ainda na produção de um catálogo sobre artesanato indígena potiguara destacando as 

criações e os autores das comunidades do Catu dos Eleotérios e de Sagi Trabanda (Figura 02). Esse 

trabalho, o primeiro estudo específico feito no Rio Grande do Norte sobre o artesanato nos referidos 

contextos, foi organizado com a finalidade de ser futuramente publicado, possibilitando ampliar de 

modo considerável a acessibilidade das informações a estudantes, professores, pesquisadores e 

sociedade em geral. 

Figura 02 - Catálogo sobre artesanato indígena potiguara 

destacando as criações e os autores das comunidades do Catu 

dos Eleotérios e de Sagi Trabanda. 
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Ainda em parceria com o NEABI e com o curso de Licenciatura em Educação do Campo, está 

sendo realizada uma pesquisa que visa evidenciar aspectos inerentes à cultura musical da comunidade 

quimlobola de Sibaúma do município de Tibau do Sul/RN (Figura 03), analisando história e 

aspectos sociais específicos à sua produção musical. 
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 O estudo está em seus primeiros passos na construção de referencial e de dados, além de 

materiais para construção de uma exposição fotográfica e registro em áudio e vídeo. 

Figura 03 – Pesquisa com comunidade quimlobola de Sibaúma do município de Tibau do Sul/RN. 

Parceria entre o NUARTE, NEABI e Licenciatura em Educação do Campo. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Núcleo de Arte (NUARTE) do IFRN Campus Canguaretama contribuirá com ações que já 

ocorrem e promovem a reflexão sobre manifestações artístico-culturais, como exemplo saraus, 

apresentações de dança e música, exposições, etc. Esses são apenas exemplos das ações que 

contribuem com a divulgação artístico-cultural local. Dessa forma, o NUARTE contribuirá com o 

estudo, acompanhamento e promoção da produção artística local e irá, em diálogo direto com a 

comunidade, reconhecendo os artistas locais e sua produção. 
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GRUPO DE TEATRO CATARSE 

Alyandra Medeiros de Brito1; Ana Luiza Palhano Campos Silva²; Cícero Gabriel Bezerra de Medeiros³; 
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1,2,3,4,5 IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O projeto visa proporcionar formação continuada 

na linguagem teatral a alunos do Campus Santa 

Cruz, realizando a interface entre literatura e 

teatro, tendo como norte o estudo de diferentes 

textos, literários ou não, como também a busca 

por temas relevantes para a comunidade em geral. 

Através da metodologia pesquisa-ação, pretende-

se fomentar o desenvolvimento linguístico, 

expressivo, social, inclusivo, corporal, estético e 

sensível dos alunos e da comunidade, numa 

perspectiva interdisciplinar por meio de atividades 

que envolvem conhecimentos de Língua 

Portuguesa e Arte.  

ABSTRACT 

The project aims to provide continuous training in 

the theatrical language to students of the Campus 

Santa Cruz, performing the interface between 

literature and theater, having as the north the 

study of different texts, literary or not, as well as 

the search for topics relevant to the community in 

general. Through the research-action 

methodology, it is intended to foster the linguistic, 

expressive, social, inclusive, corporal, aesthetic 

and sensitive development of the students and the 

community, in an interdisciplinary perspective 

through activities involving Portuguese Language 

and Art.

1   INTRODUÇÃO

Considerando que a literatura e o teatro têm a capacidade de humanizar o homem, sendo seu 

acesso um direito de todas as classes sociais e que o desenvolvimento artístico e cultural configura-

se como um dos elementos integrantes da estrutura curricular do IFRN, com base nos princípios da 

formação humana integral, o Projeto de Extensão Grupo de Teatro Catarse apresenta-se como um 

importante meio para criação de oportunidades educativas com vistas ao desenvolvimento artístico 

e cultural dos seus estudantes. 

Além disso, levando-se em consideração as características e finalidades básicas do Instituto 

em desenvolver programas e ações de extensão, de divulgação científica, artística e tecnológica e de  

PALAVRAS-CHAVE: Teatro; Arte; Literatura; Interdisciplinaridade. 

KEYWORDS:  Theater; Art; Literature; Interdisciplinarity. 
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realizar e estimular a pesquisa científica, artística e tecnológica, a realização desse projeto também é 

importante pelo seu potencial de pesquisa e extensão, uma vez que por meio de suas apresentações 

artísticas, construídas a partir de processos de pesquisa e criação em teatro, busca-se construir 

relações com a comunidade externa, contribuindo para o debate de temas relevantes e com o 

desenvolvimento estético da comunidade em geral. 

O trabalho do Grupo de Teatro Catarse, dessa maneira, busca incentivar a leitura crítica não 

somente nos discentes que fazem parte diretamente do projeto, mas também proporcionar, aqueles 

que participam das apresentações, um despertar para os temas que são abordados em nossas 

encenações e para textos literários ou não que embasam nossas composições artísticas. Trata-se aqui 

do estímulo à “curiosidade epistemológica” que, segundo Paulo Freire (1996), é um dos fatores que 

incentiva o desenvolvimento do nosso senso crítico acerca das coisas. 

Ler, interpretar (personagens, símbolos, textos) trata-se também de um gesto político, pois 

permite ao leitor compreender-se enquanto agente social, sujeito inserido numa sociedade que 

possui uma pluralidade cultural e, portanto, requer que homens e mulheres atentem e respeitem para 

as diferenças socioculturais, bem como também percebam as intersecções que nos ligam e 

proporcionam a construção do nosso ser. 

O Projeto de Extensão Grupo de Teatro Catarse objetiva proporcionar a formação 

continuada na linguagem teatral aos alunos do Campus Santa Cruz, favorecendo a motivação para o 

hábito de ler e provocando a disseminação do texto criativo, por meio do estudo de textos diversos 

(literários e não-literários) e a partir desse estudo criar performances temáticas que dinamizem o 

acesso à literatura; a ideia aqui é promover interfaces entre o estudo literário e o teatral, 

fomentando, por meio de uma atividade criativa e acessível aos diversos grupos que compõem a 

comunidade escolar, vivências estéticas e críticas em relação ao universo poético do ser. 

2   METODOLOGIA

Para iniciar as atividades do projeto foi feita uma seleção de novos alunos para compor o 

grupo, por meio de oficinas teatrais. Em seguida, foi iniciado o processo de integração do grupo, 

entre novos e antigos alunos, através de dinâmicas e jogos teatrais. Após esse momento foram 

desenvolvidas oficinas de memorização, expressão corporal e vocal, interpretação, maquiagem 

artística, além de práticas de estudo, exploração de diversos gêneros de texto e realização de 

seminários. Atualmente, está sendo feita a montagem de novo espetáculo com a temática da 

intolerância. O público que se pretende atingir é a comunidade de modo geral, interna e externa ao 

IFRN – Campus Santa Cruz. 

A metodologia utilizada neste projeto é conhecida por pesquisa-ação, e tem como pioneiro o 

psicólogo alemão Kurt Lewin, que é, conforme nos diz Engel (2000, p. 182): 

[...] um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à pesquisa tradicional, 

que é considerada como “independente”, “não-reativa” e “objetiva”. Como o próprio 

nome já diz, a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou prática , isto é, 

desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática. É, portanto, 

uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da 

prática e se deseja melhorar a compreensão desta. 
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Neste sentido, o trabalho realizado com o Grupo de Teatro Catarse orienta-se pela ação-

reflexão-ação, pois a medida que os alunos são estimulados no desenrolar das oficinas e das 

discussões é que se reflete sobre o próprio processo e a prática se reorganiza.  

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Com este projeto espera-se contribuir com a formação humana integral dos estudantes 

envolvidos, buscando desenvolver valores e atitudes como solidariedade, resiliência, 

cooperatividade, criticidade e sociabilidade, como também o domínio de habilidades e 

competências nas linguagens teatral e literária. Além disso, espera-se contribuir com o incentivo à 

valorização da arte e a ampliação do repertório histórico-social e artístico-cultural da comunidade 

da região do Trairi. Ao longo do processo, ainda em andamento, podemos destacar o quão 

perceptível é o aumento do interesse e da procura dos discentes pelo trabalho desenvolvido. Estes 

têm demonstrado um melhor envolvimento em sala de aula, não só nos conteúdos de Língua 

Portuguesa e Artes, como também nas demais disciplinas, no que diz respeito à concentração, uso 

vocabular, interpretação, participação em múltiplas atividades, entre outros. 

É relevante ressaltarmos que as relações interpessoais também vêm apresentando uma 

sensível melhoria na formação cidadã do aluno, pois o projeto suscita o trabalho em grupo por meio 

de atividades integrativas que estimulam o convívio social, a capacidade comunicativa e o respeito 

às diferenças, tornando-os agentes sociais críticos nos meios em que se inserem. 

A disseminação dos resultados acontecerá por meio de apresentações teatrais no próprio 

instituto, no teatro da cidade e em escolas públicas e locais públicos. A divulgação também ocorrerá 

pela participação em eventos, bem como por meio de documentos que sistematizem as atividades 

do grupo e possam ser divulgados em eventos (locais, regionais e nacionais) e periódicos. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No desenvolver deste projeto podemos perceber o quanto a leitura é facilitadora e 

transformadora da realidade, pois através dela, e com o auxílio da literatura e das artes cênicas 

podemos ressignificar o mundo e a sociedade de modo geral. A literatura e o teatro com a sua 

plurissignificação, uma por meio da linguagem escrita e oral e a outra da gestual, visual e sonora se 

complementam para a disseminação criativa de textos vários. 

Por fim, é relevante destacarmos que o projeto encontra-se em andamento e, por isso, em 

constante transformação, mas sem nunca deixar de seguir seu principal objetivo que é proporcionar 

a formação continuada na linguagem teatral aos alunos do Campus Santa Cruz, favorecendo a 

motivação para o hábito de ler, como também viabilizar a dinamicidade do acesso à literatura e ao 

teatro para a comunidade escolar. 

Esperamos com a apresentação do novo espetáculo proporcionar para a comunidade um 

momento de lazer, acesso à cultura, à arte, ao teatro, à literatura, auxiliando-os na formação do 

pensamento crítico, bem como, fazendo-os refletir sobre a sociedade em que vivemos.  
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ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O projeto Clube do Livro do IFRN – Campus 

Mossoró visa estimular a leitura por meio do 

desenvolvimento da autonomia do leitor, havendo a 

integração entre a comunidade interna e externa ao 

campus. Caracteriza-se por reuniões mensais de 

encontros literários com trocas de experiências e 

debates lúdicos, atraindo os estudantes ou leitores da 

comunidade em geral para a leitura com criticidade e 

pró-atividade. O Clube do Livro promove um novo 

olhar sobre a literatura a partir da apreciação literária 

dos mais diversos estilos narrativos, trabalhando a 

construção coletiva e horizontal.

ABSTRACT 

The IFRN – Campus Mossoró Book Club project 

aims to stimulate the reading through the 

development of reader autonomy, with integration 

between the internal and external community of the 

campus. It is characterized by monthly reunions of 

literary meetings with exchanges of experiences and 

playful discussions, attracting students or readers of 

the community in general for reading with criticality 

and proactivity. The Book Club promotes a new 

look at the literature from the literary appreciation of 

the most diverse narrative styles, working the 

collective and horizontal construction.

1 INTRODUÇÃO 

A busca pelo estímulo à leitura torna-se uma preocupação constante do educador, visto o 

desapego à prática do hábito de ler por parte da comunidade discente, dificultando dessa maneira o 

processo de ensino-aprendizagem, pois independente da disciplina, a compreensão textual e a praxe 

da leitura são fundamentais. A falta de autonomia, disposta ao aluno, a discussão enfadosa das 

obras, em sua maioria cânones, a desconsideração dos mais variados estilos literários são aspectos 

que acabam distanciando o jovem do ato de ler, mostrando assim a necessidade de um novo modo 

de experimentar a leitura, realizando, portanto, uma prática educacional lúdica que se desenvolva 

além das ações propostas dentro de sala de aula.  

PALAVRAS-CHAVE: leitura, literatura, integração. 

KEYWORDS:  reading, literature, integration. 
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Assim como discutido na obra La crisis de las humanidades y la lectura, por Larrosa, 

perceberemos que os três eixos da leitura, a saber, o tempo, a memória e a alma, se vincula a leitura 

como experiência e troca intersubjetivas. A partir dos estudos e critica sobre as ideias de Bakhtin 

(1985) e de Adorno/Horkheimer, bem como de pensamentos que proporcionem como possibilidade 

o plurilinguismo, também servem para refletir sobre outras formas de pensar a relação com a

literatura. Os estudos de Averburck, Bourdieu e Dauster também fundamentam outro olhar sobre a

relação com a literatura e o estímulo à leitura. Dessa forma, o presente relato de experiência visa,

então, descrever as ações realizadas durante a execução do Clube do Livro do IFRN – Campus

Mossoró, bem como futuras atuações a serem executas, atendendo a comunidade (externa e interna)

em geral.

O Clube da Leitura se propõe, dessa forma, a reunir uma comunidade de leitores no Campus 

Mossoró (alunos, professores, técnicos administrativos, colaboradores terceirizados e público 

externo), diversificada e abrangentemente a atender a necessidade da participação de todos, atraindo 

os indivíduos para a leitura com criticidade e pró-atividade, de maneira interativa, estimulando 

a leitura e o debate cultural. A pluralidade dos estilos literários e a flexibilidade 

quanto a participação podem ser atrativos aos mais diversos membros da comunidade. 

2 METODOLOGIA 

A inserção de estilos de leituras, atendendo a variedade da produção existente, é uma 

preocupação constante do Clube do Livro do IFRN – Campus Mossoró, objetivando promover um 

novo olhar sobre a literatura, agora de forma lúdica e com a utilização de intervenções artísticas, 

não, como diria Tomás de Aquino, citado por Da Gama (2009, p.13), em um contexto diferente, 

detentora do fastidium, que desinteressaria o aluno, algo bastante comum na maneira de abordar a 

leitura nas práticas educacionais habituais. 

Para alcançar tais objetivos propostos, são realizadas reuniões mensais de encontros 

literários, onde os estudantes se articulam para escolherem o livro a ser discutido, bem como a 

preparação da ambientação do encontro, conforme a temática abordada na obra. A escolha do livro 

é realizada ao final de cada reunião, sendo realizada a partir da necessidade do grupo em abordar e 

transmitir certos tipos de mensagens sobre um determinado assunto. 

Para atrair a atenção do público em geral para participar do Clube do Livro, estimulando 

como conseguinte a leitura, surgiu-se a proposta de criação estética das apresentações dos encontros 

e obras por meio das diversas linguagens artísticas, abordando de maneira atrativa a temática a ser 

abordada nos encontros literários, para tal fim. Para isso, são realizadas intervenções artísticas e 

teasers, tendo como produtores e elenco os próprios integrantes do grupo. Além da divulgação por 

meio das artes, a comunicação com a comunidade interna e externa é feita também através de redes 

sociais, cartazes, entre outras maneiras.  

Outra preocupação que se permeará nas observações dos objetivos do Clube, durante suas 

atividades, seria a prática do incentivo à autoafirmação, no que diz respeito às relações étnico-

raciais e às questões de gênero, por meio de rodas de leitura, tendo como ferramenta de discussão, 

livros infantis que retratem príncipes, princesas, heróis e protagonistas negros, indígenas, mulheres 

e que fogem do modelo heterossexual normativo. É importante ainda mencionar que a isonomia e a 

isegoria são conceitos bastante ressaltados no Clube do Livro do IFRN – Campus Mossoró. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir da realização dos objetivos propostos anteriormente, pudemos alcançar resultados 

significativos e que contribuíram para o desenvolvimento do projeto. Dentre eles, podemos destacar 

o fomento da formação de leitores e uma maior participação da comunidade acadêmica nas

atividades literárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

- Campus Mossoró, além da interação desses com o público externo que pode estar presente nas

reuniões. A divulgação dos eventos literários e da participação dos estudantes no Clube do Livro,

bem como das atividades desenvolvidas no grupo, por meio do blog, redes sociais e outros

mecanismos interativos, assim como também os encontros literários, debates e demais interações

surgidas que são divulgados por meio de artigos, folders e outros meios de comunicação escritas,

ampliando dessa maneira, o alcance de informações, são alguns dos resultados alcançados.

No Campus Mossoró, as atividades vêm sendo desenvolvidas desde meados de 2015 como 

atividade sistematizada, possuindo uma primeira edição do projeto, proporcionando rodas de leitura 

e encontros de leitores em eventos como a Feira do Livro de Mossoró. Em 2016, o Clube do Livro 

iniciou a realização de convites à comunidade: promovendo prévias (teasers) em eventos culturais, 

apresentações em redes sociais, ambientação dos encontros, utilizando de diversos temas literários, 

havendo inclusive sorteios de livros. As atividades do Clube do Livro estrearam o ano de 2017 com 

uma equipe organizadora renovada quase totalmente, em virtude das alterações nos horários e aos 

estudantes antes frequentes nas reuniões estarem concluindo ou próximo ao ano de conclusão. 

Nesse ano, deu-se prioridade ao cooperativismo e a construção coletiva, bem como a 

horizontalidade dos componentes. Tais características estão sendo fundamentais para nortear 

o Clube do Livro no IFRN – Campus Mossoró e seus encontros mensais para as discussões lúdicas

das obras escolhidas pelos estudantes. Os encontros literários apresentam mantém uma frequência

mínima de sete componentes, dentre esses, estudantes e docentes do Instituto.

Apresentação de teaser do livro “A Rainha Vermelha”, de Victoria Aveyard 

Em uma das primeiras reuniões do Clube do Livro do IFRN – Campus Mossoró, foi 

abordado o livro “A Rainha Vermelha”, de Victoria Aveyard, gerando proveitosas discussões a 

respeito da sociedade apontada na obra e como ela se relaciona com a sociedade em que vivemos. 

Para atrair a curiosidade do público, os próprios componentes do Clube elaboraram um teaser, 

mesclando linguagens artísticas como o teatro e a dança, sendo apresentado no Campus. A reunião 

atraiu cerca de sete participantes, dentre eles cinco estudantes, um docente e uma ex-aluna do 
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campus, que soube da reunião através da apresentação realizada. Em seguida, o grupo foi convidado 

para reapresentar a prévia durante a Exposição Científica, Tecnológica e Cultural (EXPOTEC) do 

IFRN – Campus Mossoró, proporcionando uma maior visibilidade do grupo dentro do campus. 

Outro livro escolhido pelos integrantes foi “Coraline”, de Neil Gaiman, que levou a discussão sobre 

a relação entre a obra e a vida corriqueira que a sociedade possui, além das semelhanças dessa com 

as redes sociais, atraindo cerca de sete participantes: quatro alunos, dois docentes e um membro da 

comunidade externa. A última reunião do Clube do Livro foi marcada pela presença de funcionários 

técnico-administrativos e de saúde do Campus, dentre eles, a psicóloga e a assistente social do 

IFRN/MO, além dos próprios estudantes, somando um total de onze participantes. O objeto de 

estudo utilizado foi o livro “Os 13 Porquês”, de Jay Asher, trazendo debates significativos a 

respeito de temas como a realidade dos jovens do século XXI, o bullying e o suicídio. 

Reunião do Clube do Livro sobre a obra “Coraline”, de Neil Gaiman 

Uma das dificuldades encontradas pelo grupo para que os resultados fossem alcançados foi a 

carência de participação tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa, sendo 

necessário desenvolver outras maneiras de seduzir o público para as reuniões como, por exemplo, o 

convite de indivíduos que possuíssem propriedade no assunto, enriquecendo a discussão a respeito 

do tema abordado nas abras em estudo. Com isso, as reuniões do Clube do Livro tornaram-se mais 

profícuas, contribuindo de maneira positiva para o intelecto dos integrantes do grupo.

Reunião do Clube do Livro sobre a obra “Os 13 Porquês”, de Jay Asher
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Clube do Livro do IFRN – Campus Mossoró se apresenta como um diferencial, na medida 

em que esse é organizado principalmente pelos estudantes e é desenvolvido um debate lúdico sobre 

obras literárias que podem ou não ser consideradas cânones, despertando a participação da 

comunidade para as linguagens e artes discutidas no IFRN e promovendo um novo olhar sobre a 

literatura a partir da apreciação literária de diversos estilos narrativos. 
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RESUMO 

O Núcleo de Artes do Campus Lajes engloba um 

campo de projetos de vinculados à literatura. Estão 

inclusas em sua estrutura ações de formação e 

estímulo nesse campo, como o Projeto Antônio 

Cruz, centrado na criação de ações de “ativação 

literária”. Com público-alvo interno e externo ao 

campus, o Grupo Poetize-se é uma dessas ações, 

voltada para a declamação de poesia em 

performances ao vivo. Esse trabalho se centra em 

seu trajeto de atuação em 2017. 

ABSTRACT 

The arts nucleus of the IFRN - Campus Avançado 

Lajes encompasses a field of projects linked to 

literature. Included in its structure are actions of 

formation and stimulation in this field, such as the 

Antônio Cruz Project, centered on the creation of 

actions of "literary activation". With its internal 

and external target audience, the Poetize-se! Group 

is one of these actions, aimed at declaiming poetry 

in live performances. This work focuses on its 

course of action in 2017. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto do Núcleo de Artes Itaretama engloba diversas diversas ações nos campos das Artes 

Visuais, Teatro, Música e Literatura, se focando numa abordagem integral e prática de pesquisa 

artística e desenvolvimento de processos criativos. 

PALAVRAS-CHAVE:  Arte; Poesia; Performance; Literatura; Núcleo de Arte. 

KEYWORDS:  Art; Poetry; Performance; Literature; Núcleo de Arte Itaretama. 
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No campo da literatura, uma das ações desenvolvidas é o Projeto  Antônio Cruz, que leva o 

nome do poeta mais famosos de Lajes (RN), cidade em que se localiza o Campus Avançado Lajes. 

Com foco na ampla divulgação da literatura e poesia, assim como centrado na leitura como elemento 

de descoberta e conhecimento, como ação incorporada e ativa, performática (acionada no corpo e em 

um espaço-tempo) e motivadora da escrita enquanto atitude autônoma, crítica e empoderadora, as 

ações desse projeto se centram em colocar em fluxo vivo aquilo que é palavra na folha. 

Uma das ações centrais dessa proposta é o Grupo Poetize-se!, composto por alunas do curso 

de Administração, modalidade integrada ao Ensino Médio, do Campus Lajes. O coletivo formado por 

alunas e professores orientadores direciona suas atividades a declamação da poesia, a palavra falada, 

apresentada ao vivo e em público como espaço de reinvenção de uma ideia de literatura como campo 

enfadonho. 

Formado por sete membros que desenvolvem atividades voltadas para a leitura e declamação 

da poesia como atos de atuação, este coletivo se concentra na abordagem poética da literatura em 

Língua Portuguesa. A poesia oral é o foco do projeto e é trabalhada nesta atividade criativa. Seu 

objetivo é estimular as ações artísticas dentro da literatura, o incentivo ao leitor sujeito por meios 

lúdicos e o chamado para reflexões poéticas formativas e corporais. 

As proposições de declamação do grupo se conectam àquilo que Octavio Paz (1996) coloca a 

respeito da poesia: a ação artística de trabalho com a palavra abre espaços para uma resistência à 

superficialidade de uma percepção não-criadora do mundo, propiciando a abertura para uma outra 

forma de conhecimento do humano em relação com o mundo em que vive e os mundos com que 

deseja. 

Nesse recorte é de nosso entendimento que a proposição de um espaço laboratorial e artístico, 

onde a palavra possa ser saboreada, dobrada, dita-e-desdita, explodida, reconfigurada, encontrada, 

investigada, desarrumada, posta e manipulada em suas texturas, sentidos, formas e estruturas, é chave 

para “[...] garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto, o direito a uma formação ampla que 

possibilite leitura crítica do mundo, atuação como cidadão e emancipação humana”. (COSTA; 

DANTAS, p. 52). 

2     METODOLOGIA 

O Grupo Poetize-se! reúne seis participantes, alunas do curso Técnico em Administração, 

modalidade integrada ao Ensino Médio, no Campus Avançado Lajes. As alunas, orientadas 

primeiramente pela professora de Língua Portuguesa, Prof. Me. Cássia Alves, e atualmente pela Prof. 

Me. Meire Silva, se revezaram na leitura de obras poéticas e organização de saraus e apresentação de 

leituras de poemas da literatura em Língua Portuguesa. 

O grupo, após leituras e seleção de repertório orientada a partir de escopo definido pela 

professora orientadora e sugestões das estudantes, criou roteiros base de proposições cênicas, 

performances poéticas, a serem apresentadas para a comunidade interna e externa ao campus. O 

roteiro base reúne poemas de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Augusto dos Anjos e 

outros poetas da Língua Portuguesa. 

Nessa etapa foram então conduzidos os ensaios e preparação cênica das alunas, criando aí a 

aproximação entre gestualidade, elementos visuais e oralidade, colaborativamente, descobrindo 

sentidos e frestas poéticas possíveis que surgem do encontro entre esses campos. 
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Esse fluxo gerou um primeiro formato de cena apresentada em duas instâncias nas instalações 

do Campus Avançado Lajes, (1) durante cerimônia de formatura em auditório para alunas egressas 

do Programa Mulheres Mil, familiares e autoridades locais convidadas; (2) em sessão aberta a todo o 

público durante a I SEMADEC do Campus Avançado Lajes. 

Figura 1 – Primeira apresentação do Grupo Poetize-se! no Auditório do Campus Avançado Lajes. 

Figura 2 – Segunda apresentação do Grupo Poetize-se! no Auditório do Campus Avançado Lajes. 
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O seu segundo de criação para a geração de nova proposta cênica será apresentado à 

comunidade na praça central da cidade de Lajes e na Feira do Livro da cidade de Lajes durante curso 

do segundo semestre. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A proposta inicial do grupo foi apresentada em duas ocasiões no Campus Avançado Lajes no 

ano de 2017, reunindo um público médio de trezentos participantes. O ciclo seguinte de apresentações 

dessa proposta inicial e de segunda proposta cênica em desenvolvimento estima alcançar um número 

superior de público, tendo em vista a apresentação em espaço público do grupo.  

Consideramos também produto das ações do Projeto Antônio Cruz, especificamente do 

Projeto Poetize-se! a formação literária das alunas e do público, que, mesmo acontecendo em 

diferentes níveis de experiências, compartilham um vínculo estrutural quanto ao incentivo do hábito 

da leitura como atividade lúdica, compartilhada e criadora. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, no contexto do Grupo Poetize-se! e suas ações, o texto literário atua como mediador 

metamórfico, para usar uma metáfora kafkiana, ele transforma em sua base as estruturas vivas de 

compreensão de mundo e de usos possíveis da língua em que se desenha, e sobre esse guarda-chuva 

de manifestações artísticas distintas e singulares que é a alcunha de “texto literário” existem 

propriedades compositivas e expressivas que podem ser mostradas, discutidas e consideradas 

(BRASIL, 1997). 

Ao inserir o elemento da declamação como espaço de jogo lúdico com sentidos e leituras 

possíveis, as práticas do grupo acabam concordando com Paul Zumthor (2000) quando diz que a 

performance englobada no ato de leitura de um texto vai além do suporte verbal, incita e mobiliza os 

ruídos do mundo, os conhecimentos, as experiências, para existir sob mil (e mais) formas em um 

contato sempre relacional com o seu leitor e o mundo que habita. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o grupo 

de extensão em Artes Visuais do Núcleo do IFRN 

- Campus Avançado Lajes. O Grupo Olho-Ser-Tão

engloba uma multiplicidade de propostas que, por

sua vez, geram projetos artísticos criados,

planejados e discutidos com os participantes

envolvidos em encontros quinzenais durante o 

curso do ano letivo. Esse processo resulta na 

criação de exposições abertas ao público e no 

debate das questões trazidas no bojo de cada 

trabalho. 

ABSTRACT 

This work aims to present the group of extension in 

Visual Arts of the Núcleo de Artes of the IFRN - 

Campus Avançado Lajes. The Olho-Ser-Tão Group 

encompasses a multiplicity of proposals that, in turn, 

generate artistic projects created, planned and 

discussed with the participants involved in fortnightly 

meetings during the course of the school year. This 

process results in the creation of exhibitions open to 

the public and in the debate of the questions brought 

in the depths of each work. 

PALAVRAS-CHAVE:  Artes Visuais; Olho-Ser-Tão; Campus Avançado Lajes. 

KEYWORDS:  Visual Arts; Grupo Olho-Ser-Tão; Campus Avançado Lajes. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1432

mailto:andre.bezerra@ifrn.edu.br
mailto:yasmin.pessoa@academico.ifrn.edu.br
mailto:andriely.karine@academico.ifrn.edu.br
mailto:cunhaanita@outlook.com.br


1 INTRODUÇÃO 

O Grupo de Artes Visuais Olho-Ser-Tão é um projeto do Núcleo de Artes Itaretama que reúne 

jovens de dentro e de fora da instituição para a criação e execução de projetos artísticos nas diferentes 

áreas das artes visuais (fotografia, desenho, pintura, desenho digital, arte urbana, colagem, escultura, 

etc.), oportunizando o acesso da comunidade local e acadêmica às diferentes manifestações das 

linguagens artísticas.  

Todas essas atividades foram realizadas no espaço da própria cidade, integradas no cotidiano 

da paisagem e abertas ao acesso de todos, assim como também no próprio Campus e através de suas 

redes-on-line, privilegiando a democratização de todo o conteúdo produzido para garantir o máximo 

acesso e debate das obras. 

Dessa forma, esperou-se contribuir com a formação artística crítica numa abordagem que 

transita entre pesquisa, fruição e ação, procurando desenvolver um outro olhar da comunidade para 

com ela mesma e o espaço que habita e constrói, além de viabilizar visões criativas e críticas do 

mundo contemporâneo em que esta cidade se insere. 

2 METODOLOGIA 

Este projeto se centra na criação de um grupo focado na iniciação artística nas diferentes 

linguagens das artes visuais através do desenvolvimento de projetos pelos alunos participantes. 

Devido a configuração de atividades de acompanhamento, orientação e desenvolvimento de propostas 

individuais com a devida curadoria e discussão, o grupo tem sete participantes, selecionados a partir 

do público interno e externo ao Campus Lajes.  

Os encontros foram realizados quinzenalmente no Campus e tiveram duração de três horas. 

As atividades quinzenais se focaram no estudo de obras e proposições artísticas de diferentes 

criadores nos diversos campos das artes visuais, na discussão e apreciação dos conceitos, temas e 

história das obras e nas perspectivas de criação que elas indicam.  

Durante a semana de intervalo entre um encontro e outro, os participantes realizavam 

pesquisas orientadas ou atividades práticas indicadas pelo professor orientado, Prof. Me. André 

Bezerra, para desenvolvimento mais amplo dos conceitos e proposições práticas ensejadas pelos 

alunos. Dentre as atividades realizadas nas chamadas “semanas entre encontros”, podem ser 

apontadas, a título de exemplo, prática de técnicas de desenho, práticas de fotografia e composição, 

exercícios de filmagem e sessões orientadas de filme, etc.  

Para além do já mencionado, ainda os participantes tinham ajuda com material e local para 

execução do projeto, que podia ser feito no próprio laboratório do Núcleo, assim como apoio das 

bolsistas para desenvolvimento dos projetos. 

No último bimestre de atividades do grupo, os alunos se reuniram ao orientador da atividade 

para a criação dos projetos de exposição e planejamento espacial da disposição dos elementos 

definidos para cada uma das propostas artísticas. Nessa fase foram escritos textos dos artistas, plantas 

gerais de disposição de elementos, cartazes de divulgação e elementos extras específicos de cada 

proposta. 

Por fim, na fase de montagem e abertura de exposição os materiais foram preparados 

(impressões de fotografia, edição de filme, fixação de base e proteção dos desenhos, cartazes e 
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adesivos, impressão de etiquetas de obras e textos de artista e curadoria, etc.) e os alunos aplicaram 

o planejamento de seus projetos nos espaços planejados.
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Figura 1 – Aluna do Grupo Olho-Ser-Tão colocando de trabalhos de Arte Urbana em fachada 

de prédio na cidade Lajes. 

As atividades expositivas puderam ser vistas dentro e fora do campus por todo o público 

interessado, tendo as obras sido expostas tanto nos espaços comuns do Campus Lajes como nas 

fachadas de prédios e casas (com a devida permissão de proprietários) da cidade Lajes. 

Figura 2 – Aluno do Grupo Olho-Ser-Tão colocando de trabalhos de Arte Urbana em fachada de 

prédio na cidade Lajes. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto cumpriu suas atividades planejadas e as exposições individuais de Artes Visuais 

foram criadas, montadas e abertas para a comunidade escolar e externa ao instituto. O acervo de 

fotografias das seis exposições individuais, foi arquivado e exposto, e atualmente está em processo 

de disponibilização digital, no novo ciclo do Nuarte Itaretama, através das redes sociais do núcleo, 

para amplo acesso do público.  
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Como resultados também devem ainda ser contabilizados produtos como curtas metragens, 

intervenções urbanas e desenhos únicos, sendo essa, a forma que encontramos para dar um retorno à 

comunidade local, e à comunidade escolar do IFRN, criando um circuito expositivo local 

desenvolvido por alunos e membros da comunidade, orientado e com o suporte necessário para 

criação dado pela instituição na figura do Nuarte. 

Nesse processo de investigação pudemos também entender um pouco mais como um espaço 

de aprendizado coletivo e prático entre alunos-artistas que desenvolvem pesquisas individuais 

se articula na experiência de criação nas Artes Visuais. Cada trabalho funciona como uma porta 

que abre uma série de referências, leituras e práticas distintas que forma trilhados pelos 

integrantes do Grupo Olho-Ser-Tão. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Núcleo de Artes Itaretama foi efetivamente estabelecido, criando e estreitando laços com 

a comunidade da cidade de Lajes através de ações como as previstas no Grupo Olho-Ser-Tão, 

que envolvem a comunidade como participante e público beneficiados.  

Ao iniciar a formação de um circuito artístico local que deve somente ganhar em termos de 

continuidade e diversidade nos anos que se seguirão, o Grupo de Artes Visuais Olho-Ser-Tão foi 

estabelecido e planeja ampliação para o ano que se seguirá. O projeto propôs uma visão múltipla de 

formação em Artes Visuais com base nos interesses individuais, mostrando que é possível fazer o 

que gosta, pesquisar, aprender sobre diferentes áreas de conhecimento e ter voz em sua comunidade. 
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RESUMO 

Esse trabalho se foca na exposição do projeto 

Revista NUART, uma publicação on-line editada 

através da página do Campus Avançado Lajes no 

site do IFRN e parte integrante do Núcleo de Arte 

Itaretama. Seu foco é o de divulgar a produção 

literária e visual da Microrregião de Angicos 

através de um editorial constituído por 

profissionais das áreas de Artes e Literatura, e uma 

equipe formada pelas bolsistas do Núcleo de Arte. 

ABSTRACT 

This work focuses on the exhibition of the NUART 

Magazine project, an online publication edited 

through the website of the IFRN - Campus 

Avançado Lajes and an integral part of the Núcleo 

de Artes Itaretama. Its focus is to disseminate the 

literary and visual production of the Angicos 

Microregion through an editorial made up of 

professionals from the Arts and Literature, and a 

team formed by the students of the Núcleo de Arte. 

PALAVRAS-CHAVE:  Revista Nuarte; Artes Visuais; Campus Avançado Lajes; Literatura; Nuarte 

Itaretama. 

KEYWORDS:  Nuarte Magazine; Visual Arts; Campus Avançado Lajes; Literature; Nuarte Itaretama. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Arte Itaretama é um projeto que engloba uma multiplicidade de propostas que, 

por sua vez, geram ações artísticas que englobam como público alvo, ou incutem em seu processo de 

feitura, a comunidade interna e externa do campus, com a intenção de avivar e chamar para reflexão 

as poéticas formativas, visuais, corporais e literárias incutidas nas relações sociais que se constituem 

no espaço citadino, no espaço escolar, no espaço da inter-subjetividade, como elementos contextuais 

e provocadores. 

Como parte das ações previstas pelo Núcleo está a Revista NUART, uma publicação on-line, 

realizada pelo Núcleo de Artes Itaretama durante o ano de 2016 que continua a ser editada e publicada 

no ciclo de 2017, lançando chamadas públicas para recebimento de textos poéticos e produções 

artísticas espontâneas dos estudantes e servidores do Campus Avançado Lajes e membros da 

comunidade em geral. 

2 METODOLOGIA 

Figura 01 – Capa da primeira edição da Revista NUART. 
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Figura 02 – Capa da segunda edição da Revista NUART. 

A Revista NUART recebe semestralmente inscrições para publicação de pequenos contos, 

crônicas, fábulas, poemas, desenhos, fotografias, assim como textos sobre a cultura e arte locais. 

Moradores de das cidades de Lajes, Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do Vento, Santana do Matos, 

Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino e Jardim de Angicos podem submeter suas inscrições 

para seleção e posterior publicação. Cada texto pode ter extensão máxima de seis páginas. 

Os interessados realizam a inscrição de quantos textos/imagens desejarem, desde que 

submetam individualmente cada uma. No formulário de inscrição, encontrado na página da revista 

no site institucional do campus, são pedidos alguns dados básicos do inscrito, para efeito de cadastro 

e comunicação, e o material que é submetido para o editorial da revista em si. 

O corpo editorial formado por professores de Língua Portuguesa, professor de Artes e 

bibliotecária do campus procede então a análise técnica dos trabalhos e a composição curatorial do 

volume que será lançado. Submissões não selecionadas, mas aprovadas pela editoria no cumprimento 

de requisitos de submissão, ficam em banco de dados para consideração na composição dos volumes 

seguintes. 

A revista é/foi publicada semestralmente trazendo uma seleção das melhores submissões 

realizadas. Não há limite de idade, escolaridade ou tema, o que significa dizer que qualquer pessoa 

interessada, iniciante, ou já atuante, na linguagem artística do trabalho enviado, poderá mandar sua 

proposta. 

O sujeito que não seja letrado (popularmente conhecido como não alfabetizado) pode requerer 

presencialmente na sala do Nuarte do campus que as bolsistas integrantes da equipe transcrevam o 

texto para ele, ou mesmo entrar em contato com o professor André Bezerra, editor geral da 
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publicação, no Campus Avançado Lajes para narrar e registrar sua proposta, além de realizar sua 

inscrição, necessitando somente, para este último, enviar e-mail para a Revista e agendar horário. 

Mediante a dificuldade de acesso à internet a revista também se disponibiliza a receber textos escritos 

à mão. 

A ficha de inscrição pode ser baixada na página da revista e o envio dela pode ser feito de três 

formas, por e-mail, por postagem física (via Correios para o endereço do Campus Avançado Lajes) e 

pessoalmente na sala do Nuarte Itaretama. 

As edições prosseguem então para trabalho de diagramação e criação de projeto visual por 

parte da equipe da revista. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto cumpriu suas atividades planejadas e lançou em 2016, na duração prevista para as 

ações de planejamento do Núcleo de Artes Itaretama no Edital 03/2017-PROEX/IFRN, duas edições 

atualmente disponíveis em sua página no site institucional do Campus Avançado Lajes. 

A ampla divulgação através das redes sociais e a inclusão da leitura da revista em atividades 

de sala de aula nas disciplinas de Língua Portuguesa, criaram um bom feedback de acessos contínuos 

e de acompanhamento de trabalhos. Atualmente o banco de dados da publicação contém material de 

mais trinta artistas inscritos aguardando publicação em números vindouros. 

Enquanto resultado destacam-se ainda o lançamento dos números da revista anteriormente 

citados e a elaboração atual de mais dois deles, além da própria circulação de materiais de literatura 

e artes visuais localmente produzidos por artistas profissionais e amadores, somado ao eventual 

debate de suas produções por parte do público.   

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Núcleo de Artes Itaretama foi efetivamente estabelecido, criando e estreitando laços com a 

comunidade da cidade de Lajes através de ações como as previstas na Revista NUART. 

A proposta com foco na criação um ambiente de fruição visual e literária centrado na 

comunidade de dentro e fora do Campus Avançado Lajes, vem sendo desenvolvida com sucesso, 

fundando a primeira publicação seriada do tipo no território lajense. A edição dessa publicação 

incentiva a partilha sensível e reflexiva das obras literárias e do campo das Artes Visuais como 

espaços de conhecimento e ativação cultural de artistas profissionais e amadores atuantes nos 

contextos das cidades interioranas abrangidas.  

Considera-se assim que, ao pensar a Literatura e as Artes Visuais em uma proposta agregada, 

como meio de circulação de bens artístico-culturais e espaço didático e lúdico para a articulação dos 

saberes relacionados a diferentes linguagens artísticas, que a Revista NUART promove, como 

previsto na missão social dos Institutos Federais, a produção e transformação cultural da realidade 

local. 
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CLUBE DA LEITURA IFRN CEARÁ-MIRIM: AMPLIANDO HORIZONTES 

ATRAVÉS DA LITERATURA 

RESUMO 

A literatura que é o reflexo da sociedade 

pode ser utilizada como ponte para a construção 

do ser reflexivo e crítico. Considerando esse 

aspecto, o Clube da Leitura - IFRN Ceará-Mirim 

tem por objetivo estreitar a relação com a leitura 

e intensificar o diálogo dos mais diversos gêneros 

literários dentro e fora da instituição. É posto em 

prática pela manhã e à tarde, com a finalidade de 

alcançar diversos alunos. Cada turno dispõe de 

quinze vagas para alunos e cinco para público 

externo. Ademais, professores e bolsistas 

planejam ações futuras e avaliam a produtividade 

e o encaminhamento das reuniões. 

ABSTRACT 

The literature that is the reflection of society can be 
used as a bridge to the construction of the reflexive 

and critical being. Considering this aspect, the 

Reading Club - IFRN Ceará-Mirim aims to 
strengthen the relationship with reading and intensify 

the dialogue of the most diverse literary genres inside 

and outside the institution. It is put into practice in the 
morning and in the afternoon, in order to reach 

several students. Each shift has fifteen places for 

students and five for external audiences. In addition, 
teachers and fellows plan future actions and evaluate 

the productivity and referral of meetings.

1 INTRODUÇÃO 

A literatura, utilizada como caminho para ensino-aprendizagem, ressignifica a forma de 

educar os indivíduos acarretando uma formação ampla e edificada, no qual reflete em cidadãos 

reflexivos e questionadores. Tendo em vista que muitos concluem a Educação Básica com um déficit 

na leitura e interpretação, conforme exames nacionais comprovam, se faz necessário, então, promover 

espaços como o Clube da Leitura, pois este tem a finalidade de ampliar os valores sociais, culturais e 

contribuir para as experiências dos discentes refletindo em sua subjetividade e relações interpessoais. 

Além do mais, o projeto tem como objetivo ampliar o mundo imagético dos jovens e capacitá-

los aos mais diversos textos literários fomentando a prática da interpretação; estimular e ampliar o 

gosto pela leitura literária; desenvolver um olhar sensível à estética literária dos alunos do referido 

projeto; e solidificar o Clube da Leitura no IFRN - Campus Ceará-Mirim para que haja o 

enriquecimento humanístico.  

PALAVRAS-CHAVE: Leitura, Literatura, Letramento, Reflexão, Criticidade. 

KEYWORDS:  Reading, Literature, Literacy, Reflection, Criticity. 
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Aliado a esses aspectos, tem-se, portanto, os planejamentos e avaliações feitos em conjunto 

entre professores e bolsistas para que haja um controle no projeto, e, obviamente, para possibilitar 

um espaço que haja a discussão irrestrita sobre obras e autores literários. 

Há, sem dúvidas, a preocupação em manter as atividades, como as discussões literárias em 

seu mais alto nível, porém, enfrentamos um obstáculo pertinente em manter um número expressivo 

de alunos vinculados ao Clube. Aliado, talvez, a uma publicidade pouco expressiva tenha culminado 

em poucos participantes. Contudo, o número expressivo de cinco alunos em cada turno somados às 

professoras, nos rendem conversas significativas, como também descontroem, através dos livros, 

preconceitos e estereótipos agregados ao longo da trajetória humana.  

2 METODOLOGIA 

Os próprios alunos escolhem o texto que deve ser lido para o encontro de cada mês. Em 

determinado momento, o livro será trabalhado e discutido pelo grupo. Nos encontros, uma pessoa 

sorteada será responsável por mediar o debate do grupo. Para abranger o maior número de 

participantes, são realizados dois encontros mensais, em horários e turnos diferentes (matutino e 

vespertino).  

Até o momento, já foram lidos e discutidos cinco livros apenas neste primeiro semestre de 

2017. Dentre eles: “Um Estudo em Vermelho” (de Arthur Conan Doyle), em que conhecemos a 

história do detetive Sherlock Holmes; “A Dama das Camélias” (de Alexandre Dumas Filho), que nos 

proporcionou um excelente debate sobre construções sociais; “Os 13 porquês” e “Como eu era antes 

de você” (de Jay Asher e Jojo Moyes, respectivamente), através dos quais discutimos sobre suicídio 

e suicídio assistido; e também “Orlando” (de Virginia Woolf), em que desconstruímos preconceitos 

sociais.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O atual projeto concretizou a discussão literária entre os discentes, tornando-os mais 

reflexivos, com um olhar sensível e subjetivo para com as obras literárias, com isso culminando em 

encontros enriquecedores. O Clube, em sua gênese, almejava o diálogo com os demais Clubes da 

Leitura dos demais IFs, porém, não se teve, ainda, uma relação estreita como, por exemplo, um 

encontro semestral ou anual para um Sarau Poético ou até mesmo uma discussão literária. 

Além disso, a relação comunicativa proposta do Clube se mantém inerte, refletindo na 

ausência do público desejado. Evidenciando, portanto, em um não conhecimento da existência do 

Clube ou a uma procura mínima dos alunos. 

Mesmo com um número reduzido de discentes, os coordenadores e os bolsistas colaboradores 

entendem a necessidade de haver espaços como este, pois resulta na manifestação sociocultural e 

histórica dos indivíduos. Os resultados deste projeto será, após dimensionar os seus resultados, 

publicado em artigos, anais e congressos, como o Congresso Nacional Norte Nordeste de Pesquisa e 

Inovação (CONNEPI) e a Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN (SECITEX). 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção do cidadão reflexivo e participativo socialmente mostra, inegavelmente, o 

melhor caminho para a atuação da literatura. A leitura crítica fundamentada no Clube da Leitura nos 

faz ver o encaminhar, apesar dos obstáculos, para a solidificação dessa criticidade. Futuramente, para 

evitar os erros, aprendendo com eles, nos deteremos a melhorar a relação comunicativa com o meio 

acadêmico e externo, reativando as mídias sociais e ampliando as materializações feitas pelo projeto, 

o que nos permitirá abranger o teatro, a música e as demais artes.

1441



A seguir, imagens de alguns dos participantes do Clube da Leitura – IFRN Ceará-Mirim: 

Figura 1: Grupo matutino 
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Figura 2: Grupo vespertino 
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RESUMO 

O Projeto de Extensão Formação em Educação 

em Direitos Humanos é voltado para a formação 

inicial e continuada de educadores de escolas 

públicas municipais e estaduais de Ipanguaçu-

RN e cidades vizinhas. A formação visa ampliar 

a educação e práticas de respeito aos Direitos 

Humanos nas escolas, através de parceria com a 

Prefeitura de Ipanguaçu, oferecendo ainda 

oportunidade de estágio para alunos do IFRN.

ABSTRACT 

 The Extension Project Training in Human 

Rights Education is aimed at the initial and 

continuing education of educators from 

municipal and state public schools in 

Ipanguaçu-RN and neighboring cities. The 

training aims to broaden IFRN-Ipanguaçu's 

activities in the local reality, stimulating 

education and practices of respect for Human 

Rights in schools, through a partnership with the 

Ipanguaçu City Hall, also offering internship 

opportunities for IFRN students. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Formação, Direitos Humanos 

KEYWORDS:  Education, Training, Human Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, e de diversos acordos internacionais 

para a promoção dos Direitos Humanos, o que levou à elaboração de um Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos - PNEDH (BRASIL, 2007), que agrega, além dos acordos 

internacionais selados, várias demandas de nossa sociedade, especialmente de movimentos 

sociais que ganharam espaço após a promulgação da Constituição de 1988, buscando 

colaborar para a efetivação da cidadania e da democracia em nosso país através de ações 

que desenvolvam a justiça social e colaborem para a construção de uma cultura de paz. 

O respeito à diversidade e a inclusão social são pilares de sustentação da 

democracia e elementos básicos da cidadania em um país inserido em um contexto onde: 

“Relativismo e multiculturalismo são marcas de um mundo social em que se articulam 

fundamentalismos, neoliberalismo econômico e neoconservadorismo moral e político”. 

(FONSECA, 2003, p. 29). 

Assim, o "Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos 

como universais, indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, todas as políticas 

públicas devem considerá-los na perspectiva da construção de uma sociedade baseada na 

promoção da igualdade de oportunidades e da equidade, no respeito à diversidade e na 

consolidação de uma cultura democrática e cidadã." (BRASIL, 2007, p.11) 

Diante do exposto, a mobilização para a educação em Direitos Humanos está 

diretamente ligada ao conceito de educação para uma cultura democrática, inclusiva, isenta 

de discriminações e pautada na formação integral do homem, no respeito ao meio ambiente 

e na preservação dos recursos naturais, alicerçada ainda na compreensão dos contextos 

nacional e internacional e nos valores da solidariedade, tolerância, inclusão, pluralidade, 

justiça social e sustentabilidade. 

É importante lembrar, que apesar do avanço das políticas de inclusão pelo mundo e 

no Brasil, em especial, observamos que tanto em escala nacional como global, ocorrem 

situações que vêm na contramão destes avanços, como violações em direitos básicos saúde, 

segurança, sobrevivência, identidade cultural e condições mínimas de subsistência e 

sobrevivência de grandes contingentes populacionais. Diante do exposto, faz-se cada vez 

mais urgente e necessária uma educação em Direitos Humanos para professores e 

educadores, como forma de multiplicar através das escolas um sentimento de consciência 

que incentive a defesa, o respeito, a promoção e a valorização desses direitos. 

Abramovay (2012) afirma que as alterações do ambiente escolar devem ser 

orientadas na perspectiva da Educação em Direitos Humanos, através de uma estratégia de 

formação que alcança tanto o corpo docente, quanto os demais profissionais da escola. 

Tibbitts (2002) enfatiza a relação da Educação em Direitos Humanos com a luta 

para a concretização de conquistas a estes relacionadas. Assim, a educação em direitos 

humanos inclui práticas pedagógicas, políticas e de militância na defesa destes direitos, que 

pressupõem uma adequada formação de professores e educadores, capazes de levar estes 

conteúdos para as escolas, incentivando nos alunos o conhecimento de seus direitos e 
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deveres fundamentais, multiplicando à partir destes alunos as ações afirmativas, como 

forma de ampliar para seus espaços de convívio, tanto na escola, como especialmente fora 

dela, o conhecimento e a garantia de acesso destes direitos a todos. 
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Concluímos, portanto, que a educação se constitui em um meio privilegiado para a 

promoção dos Direitos Humanos, o que demanda processos de formação e 

capacitação continuada para educadores e professores, bem como o incentivo a trocas de 

experiências entre estes, como forma de incentivar e divulgar práticas positivas e 

inclusivas, que garantam que a escola seja de fato um lugar de formação adequada para 

crianças e jovens, um verdadeiro espaço de “conscientização”, conforme proposto por 

Freire (1980). 

Assim, o projeto de Extensão Formação em Educação em Direitos Humanos é 

voltado para professores e servidores das escolas públicas municipais e estaduais 

situadas no município de Ipanguaçu e cidades vizinhas. Esta formação tem por objetivo 

promover a ampliação da inserção do IFRN – Campus Ipanguaçu e suas contribuições para 

a sociedade regional, além de permitir uma parceria entre a nossa instituição 

educacional e o poder público municipal, abrindo ainda espaço para a inserção de alunos 

do IFRN no mercado de trabalho, com o oferecimento de vagas de estágio na Secretaria 

Municipal de Educação de Ipanguaçu. 

2 METODOLOGIA 

A formação é caracterizada por uma carga horária total de 80 (oitenta) horas 

divididas em momentos presenciais, e não presenciais compostos por três elementos 

fundantes: encontros presenciais de formação ministrados por docentes do IFRN - Campus 

Ipanguaçu e outros campi, nos quais serão apresentadas as temáticas e referências 

bibliográficas que devem ser debatidas com os professores, educadores e profissionais das 

escolas municipais e estaduais da cidade e municípios vizinhos; a participação de alunos 

do campus, como colaboradores do projeto e participando de estágio na 

Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu; e a elaboração, por parte dos 

profissionais das escolas, sob supervisão dos professores facilitadores do IFRN, de 

um plano de ação integrada em direitos humanos para ser executado nas suas respectivas 

escolas. 

Os encontros presenciais terão um total de 46 (quarenta e seis) horas, e serão 

facilitados por docentes do IFRN - Campus Ipanguaçu e docentes convidados de outros 

campi do IFRN. Cada encontro presencial tem duração de 5 (cinco) horas, perfazendo um 

total de 40 (quarenta) horas, nos quais serão ministrados e debatidos conteúdos como: 

Evolução Histórica dos Direitos Humanos; Gênero e Direitos Humanos; Educação 

Ambiental e Direitos Humanos; Reflexões Sobre o Feminismo e Seu Papel na Formação 

Docente; Ética e política: lutas e acesso aos Direitos Humanos; Tecnologia e Direitos 

Humanos; Educação Especial e Inclusão; Cidadania e Educação para as Relações Étnico 

raciais. 

Foram selecionados 3 (três) alunos do IFRN - Campus Ipanguaçu, residentes na 

cidade, para atuar como estagiários do projeto na Secretaria Municipal de Educação de 

Ipanguaçu e colaborar com a coordenação do projeto no IFRN. Estes alunos deverão atuar 

durante 2 (duas) horas semanais na Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu, 

estando ainda disponíveis para contribuir com outras atividades do projeto, atuando na 

divulgação nas escolas, inscrições, distribuição de material, comunicação e outras

atividades relacionadas ao projeto durante sua vigência, que se estenderá de junho a 
novembro de 2017.  
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Os professores e profissionais das escolas públicas participantes deverão, ao 

final do projeto, elaborar, sob a orientação dos facilitadores do IFRN que 

colaboram na formação, um plano de ação em direitos humanos para ser executado nas 

suas respectivas escolas. A elaboração do plano deverá ser realizada nos 

espaços das escolas, preferencialmente nos momentos de planejamento escolar, 

realizados de acordo com o 

calendário escolar, sendo reservadas 34 (trinta e quatro) horas para a elaboração 
conjunta destes planos de ação, sob orientação dos professores formadores do 
IFRN. A divisão de equipes para elaboração destes planos deverá obedecer ao critério de 

equipes formadas por profissionais que trabalham na mesma escola. 

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto de Extensão Formação em Educação em Direitos Humanos está em 

execução e tem por objetivo principal, oportunizar e garantir aos Professores e demais 

profissionais que compõem as escolas da rede pública de ensino da cidade de Ipanguaçu-

RN, vivências e práticas relacionadas à conscientização, entendimento, ensino, prática e 

multiplicação nestas escolas dos conhecimentos e práticas em direitos humanos, com 

importante capacidade multiplicadora, capaz de exercer forte influência na realidade local. 

Tibbitts (2002) enfatiza a relação da Educação em Direitos Humanos com a luta 

para a concretização de conquistas a estes relacionadas. Assim, a educação em direitos 

humanos inclui práticas pedagógicas, políticas e de militância na defesa destes direitos, que 

pressupõem uma adequada formação de professores e educadores, capazes de levar estes 

conteúdos para as escolas, incentivando nos alunos o conhecimento de seus direitos e 

deveres fundamentais, multiplicando à partir destes alunos as ações afirmativas, como 

forma de ampliar para seus espaços de convívio, tanto na escola, como especialmente fora 

dela, o conhecimento e a garantia de acesso destes direitos a todos. 

A escola tem o papel primordial de trazer à tona uma conscientização e reflexão 

acerca dos direitos humanos, fazendo de seus alunos reprodutores destes conhecimentos e 

práticas na realidade social local, com enormes possibilidades de influência positiva. 

Quando uma sociedade não vivencia estes direitos, sejam eles individuais ou coletivos, a 

mesma acaba por não proporcionar e assegurar as ferramentas necessárias ao 

desenvolvimento e manutenção de uma vida digna aos seus cidadãos, como o respeito as 

individualidades, especificidades e características de cada um e das comunidades em geral, 

pois o modo de ser e viver de todos precisam ser respeitados. 

O projeto de Extensão Formação em Educação em Direitos Humanos tem ainda 

grande capacidade mobilizadora, transformadora e multiplicadora na sociedade, na medida 

em que orienta para a elaboração de um plano de ação integrada em Direitos Humanos 

para ser executado nas respectivas escolas, garantindo a difusão dos conhecimentos 

adquiridos pelos educadores na formação e estimulando ações efetivas de aplicação de 

saberes e práticas em Direitos Humanos nas escolas, que terão grande reflexo na formação 

dos alunos das redes públicas estaduais e municipais, com enorme impacto na sociedade 

local. 
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O projeto oferece ainda a oportunidade de prática profissional para alunos do IFRN 

– Campus Ipanguaçu, residentes na cidade, através de estágio que os coloca em contato 
direto com a realidade do mercado de trabalho e as peculiaridades de um órgão público, 
contribuindo para sua ampla formação.
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Observamos como principais desafios deste projeto de extensão a dificuldade, por 

estarmos lidando principalmente com professores, de conciliar horários que permitam a 

participação em todos os encontros, já que estes trabalham em lugares distantes e de difícil 

acesso, com alta carga horária de trabalho. 

Outro empecilho encontrado em nosso percurso tem sido a mobilidade e 

acessibilidade aos encontros presenciais. O campus do IFRN, local dos encontros, se 

localiza distante tanto do centro urbano e de grande parte da zona rural da cidade de 

Ipanguaçu, onde estão as escolas. A disponibilidade de transporte é precárias e tem sido 

um fato importante a ser considerado e gerenciado, evitando ausências, para que não 

atrapalhe o desenvolvimento de nossas atividades. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de Formação em Educação em Direitos Humanos tem importantes, 

inovadoras e contínuas funções que, que garantem uma atuação e colaboração efetiva do 

IFRN – Campus Ipanguaçu com a sociedade local. Através do oferecimento de formação 

em Educação em Direitos Humanos para profissionais da educação da rede pública do 

município de Ipanguaçu e cidades vizinhas, a instituição amplia sua capacidade de ensino e 

garante um maior alcance em sua atividade de extensão na realidade em que está inserido. 

Com o estímulo para que os educadores das escolas participantes elaborem planos 

de ação, aplicação e difusão dos conteúdos de direitos humanos abordados na formação, 

como forma de construir nas escolas ambientes de cidadania, inserção, respeito às 

diversidades, inclusão, e consciência social e ambiental, esperamos grandes impactos na 

realidade local, motivados por uma educação verdadeiramente transformadora. 

O projeto de Formação em Educação em Direitos Humanos visa ainda promover a 

inserção dos alunos do campus em práticas profissionais, sempre sob uma ótica de respeito 

aos Direitos Humanos, permitindo que os conhecimentos adquiridos na escola sejam 

ampliados com imersões na realidade do mercado de trabalho, garantindo para estes jovens 

uma formação mais ampla. 
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CIDADANIA, ESPORTE E LAZER NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

RESUMO 

O projeto que tem como objetivo desenvolver 

práticas corporais, com diversas características, 

e está sendo materializado em duas etapas 

concomitantes: com os discentes da Escola 

Municipal Deputado Djalma Marinho do ensino 

fundamental I e II e com o “Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, 

com pessoas com deficiência. As atividades 

desenvolvidas têm promovido à inclusão de 

seus usuários em diversas ações no âmbito do 

IFRN. Bem como, a formação humana integral 

dos discentes do Instituto que estão participando 

ativamente das ações em prol de uma sociedade 

mais inclusiva. 

ABSTRACT 
This project aims to develop bodily practices 

with different characteristics and is being 

materialized in two concomitant stages: with the 

students of the Municipal School Deputado 

Djalma Marinho of Ensino Fundamental I and II 

(Elementary School)  and with the “serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos” 

(service of coexistence and bonds 

strengthening), with people with disabilities. 

The activities developed have promoted the 

inclusion of its users in several actions within 

the framework of IFRN. As well as the whole 

human development of the Institute's students 

who are actively participating in the actions 

towards a more inclusive society. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por escopo apresentar uma breve descrição, em uma abordagem 

qualitativa, das ações e dos resultados parciais do projeto de extensão intitulado “Cidadania, 

Esporte e Lazer no Contexto da Educação Ambiental: uma perspectiva inclusiva”. O projeto de 

extensão tem como objetivo desenvolver práticas corporais como o esporte, a dança, as lutas e 

atividades de lazer na interface com a educação ambiental, com o reforço em língua portuguesa e 

matemática e com os conhecimentos de Ética e Cidadania. Objetiva- se, com isso, o 

desenvolvimento de ações para intensificar os processos participativos de inclusão social de 

crianças, adolescentes e pessoas com deficiência por meio da relação direta com as atividades 

deste projeto. Reforçando o diálogo e as parcerias entre o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus São Paulo do Potengi e as Secretarias de 

Educação e de Assistência Social do município e a comunidade que o envolve, como as 

definidas no Art. 31 da Resolução nº 66/2009 - IFRN. Para esta: 

As ações de extensão constituem um processo educativo, científico, artístico-cultural e 

desportivo que se articulam ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, com o 

objetivo de intensificar uma relação transformadora entre o Instituto Federal de 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, Pessoas com Deficiência, Formação Humana Integral. 

KEYWORDS: Inclusion, People with Disabilities, Integral Human Development. 
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Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e a sociedade (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2009). 

O projeto está sendo desenvolvido com os discentes da Escola Municipal Deputado 

Djalma Marinho, fruto da parceria com a Secretaria de Educação, do ensino fundamental I e II. 

Os discentes que estão cursando o último ano do ensino fundamental II, 9º ano, durante a 

execução do projeto serão contemplados com aulas dialogadas de matemática e língua 

portuguesa, com o objetivo de fomentar o desejo em participar do processo seletivo de ingresso 

no IFRN. 

Na parceria com a Secretaria de Assistência Social, através do “Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos”, estamos desenvolvendo atividades corporais com pessoas com 

deficiência, sendo a deficiência intelectual e a Síndrome de Down, predominantes entre os 

discentes atendidos.  

O projeto foi inscrito com a pretensão de contemplar duzentos (200) participantes 

oriundos das Secretarias de Educação e Assistência Social. O Quadro abaixo especifica o 

quantitativo previsto e o atendido pelo projeto nos quatro meses de sua execução. 

QUADRO: Público a ser atendido pelo projeto 

PÚBLICO PREVISTO PELO 
PROJETO 

EXECUTADO ATÉ O 
MOMENTO 

Ensino Fundamental II - 9º 

Ano 

100 50 

Ensino Fundamental I e II 70 60 

Pessoas com Deficiência 30 40 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

2     METODOLOGIA 

As atividades corporais esportivas estão sendo desenvolvidas através das metodologias 

críticas do ensino do esporte, permitindo que a aprendizagem revele uma compreensão de mundo 

em constante processo histórico produzido por corpos conscientes e autônomos. O esporte 

fomentará o desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo de seus participantes. 

As atividades referentes à Educação Ambiental serão centradas na ideia da necessidade 

de preservar o meio ambiente e seus recursos naturais, trilha temática e oficinas para produção 

de lixeiras, com garrafões descartados.  

O fato do Munício de São Paulo do Potengi não possuir salas de cinema, nem outros 

espaços que promovam a exibição audiovisual, com o intuito do entretenimento, utilizaremos, 

como possibilidade de lazer, filmes e apresentações artísticas dos discentes do IFRN. Como o 

filme “Treino para a Vida (COACH CARTER)”, já exibido como ação do projeto para as turmas 

do 9º ano. 
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A inclusão digital, também, será proporcionada nos laboratórios de informática do 

campus, que tem como principal objetivo a pesquisa sobre a preservação do meio ambiente e 

características, curiosidades e história dos esportes que serão encenados pelos participantes.  

Na direção da perspectiva inclusiva aqui sinalizada, o projeto pretende a realização de 

aulas de reforço nas áreas de Língua Portuguesa e de Matemática, assim como aulas de Ética e 

Cidadania como fundamentais para o desenvolvimento moral dos sujeitos beneficiários desta 

proposta extensionista.  

3      RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para a análise dos resultados parciais coletamos relatos dos bolsistas envolvidos 

diretamente no projeto de extensão, através de entrevista devidamente autorizada através do 

Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE). Bem como, utilizamos imagens 

autorizadas pelos beneficiários do projeto. 

Iniciaremos a discussão pelas atividades desenvolvidas com os alunos do ensino 

fundamental I e II da Escola Municipal Deputado Djalma Marinho, com ênfase nas realizadas 

com os discentes do 9º ano. 

Figura 1: Discentes da Escola Municipal Deputado Djalma Marinho 

As primeiras atividades contemplaram esportes que não fazem parte da cultural local, 

tendo como exemplo o basquetebol, pois a estrutura da Escola não permite a sua prática devido à 

ausência de recursos matérias e estrutura física para a modalidade. A Dimensão do Esporte 

educacional é o foco das nossas intervenções pedagógicas – voltado para a formação integral do 

ser humano, sendo a prática esportiva não uma ferramenta, mas sim um fator de 

desenvolvimento global que promova uma leitura crítica do mundo em que o sujeito está 

inserido.  

Outro conteúdo proposto no programa é a Educação Ambiental, a qual será tratada a 

partir de reflexões e discussões sobre temáticas emergentes, sempre sob a ótica conceitual do 

“pensar global e agir local”. 
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A Figura 1 evidencia algumas imagens das atividades desenvolvidas com os discentes da 

Escola Municipal Deputado Djalma Marinho, de acordo com as metas pensadas para o ensino 

fundamental I e II, como a prática esportiva do basquetebol e handebol, avaliação diagnóstica 

dos conteúdos de matemática necessários ao ingresso no IFRN e atividade de conscientização 

ambiental sobre o descarte do lixo com os alunos do ensino fundamental I. 

Sobre as atividades esportivas ressalta Bruno Eduardo Soares Silva, aluno do 3º do 

Integrado de Edificações, bolsista do projeto, que: 

Nas atividades com os 9º anos foi interessante, pois quiseram vivenciar outros esportes, 

e gostaram de conhecer e poder praticar. O basquete é um exemplo, alguns nunca 

tiveram a convivência apesar de saber o nome de um jogador famoso (Michael Jordan). 

As várias sensações de altura, de peso de bolas e de materiais. O vôlei e o tênis de mesa 

foram bem legal também, os jogos de tabuleiro e de raciocínio lógico (SILVA, 2017). 

As atividades desenvolvidas tiveram êxito no sentido da inclusão através do esporte e da 

possibilidade, de fomentar nos discentes atendidos o desejo de serem inseridos nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão do IFRN, como participantes regulares. Contudo, percebemos na 

avaliação diagnóstica de matemática déficit nos conteúdos necessários ao processo seletivo da 

disciplina. 

As atividades desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Assistência Social, através 

do atendimento as pessoas com deficiência do “Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos”, acontecem todas as quintas-feiras pela manhã e, quando as pessoas com deficiência 

chegam ao Campus, percebemos os olhares dos discentes e servidores com curiosidade e, muitos 

vão até o local onde estão ocorrendo às atividades corporais. Com o projeto voltado a esse 

público tivemos a adesão voluntária de três alunas e ajuda de outros discentes no momento da 

execução. 

O público é composto por pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down, que 

caracterizam o maior número de participantes, autista e deficiência múltipla; de idade 

cronológica diversas, que pela característica das deficiências se aproximam nas atividades 

desenvolvidas. Contamos também com a colaboração dos profissionais da Secretaria de 

Assistência Social e de muitas mães que acompanham e participam do desenvolvimento das 

atividades. 

Procuramos através da extensão com o público externo, com deficiência materializar o 

que propõe a política interna de inclusão do IFRN, em seu Projeto Político Pedagógico, 

contemplando princípios e diretrizes para a organização pedagógica, acadêmica e das práticas 

institucionais inclusivas. 

Incluir implica ações conjuntas nos panoramas político, cultural, social e pedagógico, 

materializadas como direito de todos os estudantes a ter acesso ao conhecimento 

sistematizado pela humanidade, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação ou exclusão. Para implementar e constituir, efetivamente, uma política de 

educação inclusiva no IFRN, é preciso sensibilizar pessoas, fortalecer compromissos, 

firmar parcerias, intensificar ações e vencer os desafios postos contra o alcance dos 

objetivos. (DANTAS; LIMA, 2012 p. 192). 
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As atividades desenvolvidas são importantes à estimulação das possibilidades corporais, 

uma vez que, por meio dos exercícios corporais, o ser humano interage com o seu próprio Eu, 

com suas próprias qualidades, limitações e emoções. Além disso, interage com as diversas 

imagens corporais que circundam o seu universo. Para as pessoas com deficiência, essa 

estimulação é importante para que possam descobrir o seu corpo e todas as suas possibilidades 

(ALENCAR, 1998).  

A Figura 2 apresenta algumas atividades desenvolvidas com os discentes com deficiência 

como habilidades motoras, atividades inerentes à cultura de movimento e atividades rítmicas. 

Figura 2: Discentes do “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”. 

Os olhares atentos dos discentes do IFRN Campus São Paulo do Potengi, com as 

possibilidades e limitações dos participantes com deficiência do projeto; bem como a 

participação ativa de alguns, quebra barreiras atitudinais imprescindíveis à aceitação do outro 

diferente.  Quebrando conceitos como o analisado por Ribas (1994, p. 12, grifo do autor): 

A palavra „deficiente‟ tem um significado muito forte. De certo modo ela se opõe à 

palavra „eficiente‟. Ser „deficiente‟, antes de tudo, é não ser „capaz‟, não ser „eficaz‟. 

Pode até ser que, conhecendo melhor a pessoa, venhamos a perceber que ela não é tão 

„deficiente‟ assim. Mas, até lá, até segunda ordem o „deficiente‟ é o não eficiente.  

Sobre a realidade de desenvolver atividades extensionista com pessoas com 

deficiência, ressalta Glícia Bazílio Souza, discente do 3º ano Integrado de Meio Ambiente, 

bolsista do projeto, que: 

Podemos observar quanto é importante estar, ensinar, aprender e compartilhar 

experiências com pessoas especiais. Em meio a tantas dificuldades que cada um 

encontra e sente, eles conseguem fazer coisas que nos surpreende, e nos mostram que, 

força de vontade e a coragem de enfrentar seus limites são coisas que devemos fazer 

diariamente. Com todas essas experiências vividas podemos relatar que crescemos e, 
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“diferentes”. Estou tendo a oportunidade de vivenciar e aprender coisas novas (SOUZA, 

2017).  
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Figura 3: Glícia Bazílio Souza e Felipe Cunha de Morais 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durantes os quatro meses de execução do projeto estamos avançando nas metas 

propostas. Muitas ações ainda estão previstas para os discentes da Escola Municipal Deputado 

Djalma marinho e do “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”. Contudo, torna-se 

necessário ressaltar que o vínculo com a comunidade externa aos muros do IFRN foi 

estabelecido, com ações inclusivas em diferentes perspectivas. O projeto também está 

contribuindo para a formação humana integral dos discentes voluntários e bolsistas, envolvidos 

no projeto e suas ações estão contemplando a tríade formativa ensino, pesquisa e extensão do 

IFRN, em busca de uma sociedade mais inclusiva. 
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DIREITOS HUMAS E 
JUSTIÇA

PÔSTER



O presente trabalho trata do tema da dignidade 

humana, sobre o qual é proposta uma 

abordagem pragmática. O objetivo central 

deste texto consiste em propor uma leitura 

menos metafísica e subjetiva da ideia de 

dignidade humana no âmbito do exercício 

democrático brasileiro. A metodologia 

utilizada consiste em pesquisa aplicada, com 

abordagem dialética e qualitativa, objetivo 

exploratório e utilização de pesquisa 

bibliográfica. Conclui-se com a proposição de 

concepção da dignidade humana como uma 

diretiva política e jurídica da moralidade 

democrática brasileira.

ABSTRACT 

The present work deals with the theme of 

human dignity, on which a pragmatic approach 

is proposed. The central objective of this text is 

to propose a less metaphysical and subjective 

reading of the idea of human dignity within the 

Brazilian democratic exercise. The 

methodology used consists of applied research, 

with a dialectical and qualitative approach, 

exploratory objective and the use of 

bibliographic research. It concludes with the 

proposition of conception of human dignity as 

a political and legal directive of Brazilian 

democratic morality.

1     INTRODUÇÃO 

Este texto propõe uma abordagem da dignidade da pessoa humana como diretiva política e 

jurídica da moralidade democrática brasileira e adequa-se à temática de Direitos Humanos e Justiça. 

Para seu desenvolvimento foi necessário reconhecer as conquistas históricas e sociais que 

acompanham a ideia de dignidade desde a concepção positivada dos direitos humanos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(DUDH), bem como as posteriores utilizações dos mesmos no contexto brasileiro, expressamente na 

Constituição Federal de 1988. Foi também preciso conhecer as discussões filosóficas acerca de tais 

direitos e as proposições conceituais que advieram dessas, além do uso jurídico dos direitos humanos. 

PALAVRAS-CHAVE: Dignidade humana, moralidade democrática, Brasil. 

KEYWORDS: Human dignity, democratic morality, Brazil. 

DIGNIDADE HUMANA: UMA DIRETIVA POLÍTICA E 

JURÍDICA DA MORALIDADE DEMOCRÁTICA BRASILEIRA

Autoria de Victória Layze Silva Fausto (vlayze@gmail.com – UFRN) e 

Orientada pelo Prof. Dr. Rodrigo Costa Ferreira (rodrigoufrn@yahoo.com.br – UEPB/UFRN) 

RESUMO 
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A importância do presente texto reside na proposição de uma abordagem pragmática, em 

acordo com o que foi defendido por Rabernhorst1, para definir a ideia ainda não clara de dignidade da 

pessoa humana; e na busca da utilização de tal conceito para uso prático em contextos históricos, 

políticos e jurídicos. A relevância para a formação discente está na tentativa de esclarecer uma noção 

não nítida e de destaque para o cenário democrático brasileiro. A razão para abordar tal tema está no 

problema da utilização obscura e subjetiva do conceito de dignidade humana para justificar posições 

jurídicas, momentos históricos e problematizações atuais no contexto brasileiro. O oferecimento de 

solução para esse problema consiste em seu objetivo geral, enquanto que referentes aos objetivos 

específicos estão as delineações da ideia de direitos humanos e a sua aplicação nas práticas jurídica, 

histórica, social e, por fim, didática. O público beneficiário é, portanto, os juristas que, posteriormente, 

tiverem de usar o conceito de dignidade da pessoa humana para contextualizar suas decisões; bem 

como os cidadãos em geral, que podem vir a ter um maior esclarecimento das ideias que caracterizam 

o que lhes é designado social e historicamente como direitos humanos e, a partir disso, utilizar-se deles

para garantir a fundamentação democrática do Estado; assim como os docentes e estudantes em geral, 

aos quais é proporcionada maior nitidez teórica e prática do conceito de dignidade humana.    

2     METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consiste em pesquisa aplicada com abordagens dialética e qualitativa, 

objetivo exploratório e utilização de pesquisa bibliográfica. 

3     DISCUSSÕES 

A partir de uma abordagem histórica-conceitual da dignidade humana é possível acompanha-la 

pela ideia de direitos humanos a partir de noções primitivas conceituais da Antiguidade clássica, a 

passar pelos gregos e estoicos, pela Idade Média e pela virada antropocêntrica de ruptura com a ordem 

natural, que dá vez ao Renascimento e à Modernidade, época que concede espaço à ideia moderna de 

direitos humanos. Segundo a abordagem histórica de Tosi2, no final da Idade Média e início do 

Renascimento, a ideia de direito – antes tida como regulamentação pelos homens da lei natural e 

divina posta em seus corações por Deus – foi modificada e ele passou a ser identificado com o 

domínio sobre si mesmo e sobre as coisas. Dessa nova visão da existência e da relação do homem com 

o mundo é estabelecida uma concepção subjetiva dos direitos naturais a partir da progressiva

desvinculação com a ordem divina e do reconhecimento de um valor original advindo da existência 

humana, bem como de um poder quase ilimitado de atuação no mundo advindo dessa. Essa seria, 

1RABENHORST, 2005. 
2TOSI, 2004, p. 58. 
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portanto, “a transição do direito para os direitos”3 e estaria a criar as condições para o surgimento da 

doutrina dos direitos humanos enquanto direitos do indivíduo livre e autônomo4. A partir daí esteve 

fecunda, portanto, a ideia de direitos humanos, que viria a desabrochar pelo processo de positivação 

logo após a Segunda Guerra Mundial, com a intervenção da ONU nas relações sociais ao estabelecer 

seus parâmetros legais com a criação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, na 

qual está inserida a ideia de dignidade da pessoa humana.  

Desde a intervenção universal da ONU, em diversas decisões jurídicas ao redor do mundo e na 

maioria das constituições redigidas desde então5, o uso da ideia de dignidade da pessoa humana tem se 

tornado onipresente no direito contemporâneo. Contudo, esse conceito ainda não está claro para 

aqueles que lidam com o mesmo na prática. Durante o percurso intelectual moderno, diversas 

proposições conceituais foram feitas e ainda o são para enquadrar a dignidade da pessoa humana em 

uma discussão com delimitações racionais. Um dos principais pensadores a tentar fazê-lo foi 

Immanuel Kant (1724-1804), filósofo prussiano do século XVIII. Para Kant, o homem pode ser 

avaliado sob dois modos distintos: quanto às suas habilidades, aptidões e competências, e a isso 

corresponde o seu valor quantificado; e quanto à sua capacidade moral enquanto ser humano, e a isso 

corresponde também um valor, mas de preço imensurável, o que ele denomina dignidade. O homem, 

pois, não deve ser avaliado como meio para quaisquer fins, tampouco os seus, mas deve ser tido tão 

somente como fim em si mesmo e, então, digno. Essa dignidade em sentido axiológico representa, 

para o autor, um valor interno absoluto pelo qual o homem compele os seres do mundo, inclusive seus 

semelhantes – com os quais deve ser avaliado em pé de igualdade – a ter respeito por ele.  

Apesar da influência contemporânea que Immanuel Kant ainda exerce, a sua proposição de 

dignidade humana causa discordâncias entre os pensadores atuais. Duas das principais contradições 

referentes a esse assunto dizem respeito: 1) à racionalidade como condição de valor digno à pessoa 

humana; e 2) à liberdade verdadeira e autônoma segundo a qual o homem regeria suas decisões. 

Diante dessas duas questões já se faz possível o desmonte do pensamento do autor diante do contexto 

contemporâneo. Quanto à primeira questão, quando a condição de dignidade do homem é restrita à sua 

possibilidade racional, estão desse valor excluídos os portadores de alguma dificuldade de 

gerenciamento de suas faculdades mentais, o que torna tal delimitação equivocada. A respeito da 

segunda colocação, ela põe em questão duvidosa a liberdade enquanto ação humana autônoma, visto 

que hoje a escolha “livre” é vista e estudada com cautela, dados os contextos em que ela é inserida e 

que a influenciam. Logo, admite-se que a discussão proposta por Kant é de grande relevância para o 

pensamento moderno, mas, diante da necessidade de uma discussão em termos concretamente 

aplicáveis, ou seja, sem subjetivações axiológicas da dignidade, ela deixa de servir a essa situação.  

3VILLEY 1983 apud TOSI (2004), p. 104. 
4TOSI, 2004, p. 106. 
5Essa afirmação inclui, entre outras, as constituições da Itália, Espanha, Hungria, Japão, Brasil, Alemanha, Israel, 

África do Sul, Suécia e Portugal. 
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Apesar das várias tentativas de contemplação racional da dignidade e dos resultados presos a 

concepções valorativas, a utilização dessa expressão na prática argumentativa é pertinente a diversas 

áreas no Brasil, e na instância jurídica apresenta-se de forma corriqueira por parte daqueles que 

aplicam a norma. Esse fato, aliado à morosidade da lei, contribui para a obscuridade do conceito 

amplamente discutido e alvo de buscas que tentam definir satisfatoriamente a dignidade humana6. A 

partir de uma pesquisa no endereço eletrônico do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionada à 

expressão “dignidade da pessoa humana”7 foi possível encontrar a existência de 309 acórdãos e 3.445 

decisões monocráticas. Essa informação quantitativa contribui para a observação da amplitude tomada 

por essa expressão moderna dentro do contexto nacional, apesar da presença de conteúdo valorativo. 

Em via oposta ao do substrato axiológico pelo qual caminham diversas decisões judiciais, a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo quinto, traz setenta e oito incisos que buscam definir os 

aspectos contemplados pelos direitos de igualdade “sem distinção de qualquer natureza” diante da lei, 

“[...] de inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. É 

interessante observar que os elementos de direito garantidos pela Constituição também são 

encontrados como instrumentos argumentativos nos contextos em que a dignidade humana é inserida. 

Sendo assim, é válido notar que o conceito objetivo da expressão em questão já está posto pela 

Constituição Federal e consiste nas delimitações de seu artigo quinto. Se for dessa forma, não se 

carecem exaustivas tentativas de conceituação valorativa da dignidade humana quando a norma 

máxima do Estado já prevê-la e conceitua-a. Para ser possível visualizar essa possibilidade, pode-se 

adotar o caso contemplado pelo STF em que foi decidido que as algemas não devem ser utilizadas 

arbitrariamente, mas tão somente diante de situações que envolvam risco8. No caso constituído como 

precedente dessa decisão judicial, o Habeas Corpus redigido a favor do réu leva em conta o princípio 

da não culpabilidade, utiliza a expressão “tratamento devido aos humanos” e defende a necessidade de 

preservação da dignidade. Nota-se que os três argumentos aqui recortados dizem respeito ao 

atendimento da dignidade do homem. Do mesmo modo, é possível vincular os mesmos argumentos ao 

artigo quinto da C.F./88 quando, em própria redação inicial, é assegurada a preservação da igualdade 

6Como exemplo da obscuridade do uso da expressão “dignidade humana” é possível observar a decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4424. Tal deliberação conferiu 

maior amplitude à Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) ao ser entendido para a maioria dos ministros da 

Suprema Corte que a necessidade de representação da mulher agredida colocava em dúvida a eficácia da Lei, 

uma vez que a maioria das mulheres em questão retirava a queixa de agressão. O parecer oferecido pelo STF 

baseou-se, fundamentalmente, na defesa do princípio da dignidade da pessoa humana e, ainda assim, as 

principais tentativas de definição do conceito foram fornecidas pela ideia kantiana de dignidade apresentada 

anteriormente neste texto. Essa utilização, portanto, oferece um exemplo de como o conceito de dignidade 

humana ainda carece de análises objetivas com o intuito de fugir das acepções axiológicas a ele atribuídas.  
7Pesquisa realizada em 22/08/2017 no Portal de transparência do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo endereço 

eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarjurisprudencia.asp>. 
8STF, Súmula Vinculante nº 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga 

ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
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perante a lei, bem como “a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade” aos brasileiros e estrangeiros e, com isso, garante a fundamentação normativa da 

preservação da dignidade. Também é possível visualizar a mesma ligação entre dignidade humana e o 

artigo quinto da C.F./88 quando, no inciso III, é posto que “ninguém será submetido à tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante”, referente ao tratamento devido aos humanos; e quando, em seu 

inciso LVII, é posto que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”, relacionado diretamente ao princípio da não culpabilidade. Diante do exposto, 

portanto, é possível notar que a dignidade humana está posta constitucionalmente e, logo, é possível 

toma-la não somente como instrumento argumentativo com o qual se pode fazer enxertos subjetivos, 

mas como elemento normativo e, por isso, leva-la ao nível prático (jurídico) da vida social. 

Todavia, apesar das tentativas de findar a discussão sobre o conceito de dignidade humana em 

sua expressão legal, essa finalidade torna-se inalcançável, uma vez que a ideia subjetiva da dignidade 

humana acompanha a mudança da realidade histórica de sociedades distintas e, por isso, carece de 

discussões constantes sobre sua significação. Sendo assim, sua discussão deverá estar sempre a ser 

revista e revisitada, colocada sob contextos nacionais e mundiais para que, dessa forma, uma 

contemplação abrangente desse conceito tão aberto seja possível. 

Mas, concomitantemente, existe mais uma vez a necessidade de utilização objetiva da 

dignidade, constitucionalmente, uma vez que ela compõe direito fundamental reconhecido pela ONU 

e, nacionalmente, pelo Estado quando em seu artigo 1º, inc. III9. Assim, é possível sugerir um modo de 

contemplação múltipla da dignidade. Logo, de acordo com a ideia de moralidade democrática 

defendida por Rabenhorst10, propõe-se a concepção da dignidade humana como uma diretiva política e 

jurídica da moralidade democrática brasileira, de modo que se usem os três domínios essenciais para 

sua utilização, sendo esses as abordagens histórica (para visualização de seu contexto democrático), 

filosófica (para sua discussão moral e valorativa) e jurídica (que possibilita a aplicação constitucional). 

Para visualizar a dignidade humana como diretiva da moralidade democrática é essencial 

tomar a abordagem histórica, que será responsável pela contextualização social da democracia 

nacional, de modo que, assim, seja possível entender a importância da ideia de dignidade humana no 

contexto estatal. Já sob seu aspecto moral e valorativo, faz-se necessária a abordagem filosófica, sobre 

a qual são inseridas discussões conceituais sobre a necessidade e relevância para a existência humana. 

Aqui, a dignidade será discutida em plano subjetivo e, para isso, é fundamental a existência de 

discussões e proposições como as que foram feitas por Immanuel Kant. Seria possível definir, por 

exemplo, que o núcleo conceitual da dignidade humana trata do respeito às condições basilares da 

9BRASIL, 1998: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] 

III – a dignidade da pessoa humana; [...]”. 
10 RABENHORST, 2005. 
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existência e, a partir disso, levantar discussão relacionada. Já quanto à abordagem jurídica, é levada 

em conta a expressão procedimental da dignidade humana no texto constitucional e que, por isso, 

possibilita a sua aplicação objetiva (jurisdicional) amparada pelo sentido subjetivo da noção de 

moralidade e dentro de um contexto democrático delimitado histórica e socialmente. Essa utilização 

confere estrutura para que as duas primeiras abordagens sejam feitas, já que é a que possibilita uma 

concretização procedimental da dignidade. Ela pode ser vista em processos jurídicos fundamentados 

constitucionalmente, por exemplo. Logo, a dignidade humana enquanto moralidade democrática de 

direito constitui-se como o conjunto de proposições teóricas postas num momento histórico-social 

democrático que possuem aplicação na prática constitucional. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é possível concluir que a abordagem da dignidade da pessoa humana como 

diretiva política e jurídica da moralidade democrática brasileira pode solucionar a maioria dos 

conflitos relacionados a esse assunto e dar mais peso aos propósitos de defesa que se utilizam da 

dignidade como força argumentativa. Isso porque esse parâmetro concebe a dignidade humana como 

uma conquista histórica pertencente a momentos democráticos, insere-a num campo de posições 

socialmente mutáveis, espaço onde é realizada a democracia, e delimita-a em um texto constitucional, 

possibilitando sua atuação política e jurídica. A partir da dignidade humana, portanto, seria possível 

defender a continuação das representações igualitárias, por exemplo, pelo argumento de pertencimento 

a um momento da História que lhe cabe a expressão (aspecto histórico/político), da importância 

representativa do homem como espécie (aspecto filosófico) e do seu alicerce legal no artigo quinto da 

Constituição (aspecto jurídico). Em vista disso, a dignidade humana pode ser melhor entendida nos 

contextos supracitados, bem como melhor utilizados em salas de aula, visto que se torna mais fácil 

entendê-la ao abordar suas características e aspectos a partir dos quais seja possível visualizá-la.  
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O processo avaliativo no campo da Educação Física 
é um desafio. Buscar alternativas que possam 
atender as expectativas de professores e alunos é o 
objetivo desse projeto de extensão. 
Através do desenvolvimento de uma ferramenta 
digital mobile, que busca melhorar os processos 
avaliativos deste componente curricular, além de 
promover uma maior interação entre professores 
e alunos. Para isso, os alunos do curso de 
informática estão 

desenvolvendo habilidades e conhecimentos 
relativos à área de atuação profissional. Foi utilizada 
uma entrevista semiestruturada para identificar as 
dificuldades do professor. Além disso, instrumentos 
como sublime, ionic e Cordova estão sendo 
utilizados. Verificamos que a criação de 
uma ferramenta digital mobile pode auxiliar no 
processo de ensino aprendizagem das aulas de 
Educação Física.

ABSTRACT 

The evaluation process in the field of Physical 

Education is a challenge. Finding alternatives that can 

meet the expectations of teachers and students is the 

goal of this extension project. Through the 

development of a digital mobile tool, which seeks to 

improve the evaluation processes of this curricular 

component, in addition to promoting a greater 

interaction between teachers and students. For this, 

the students of the computer course are developing 

skills and knowledge related to the area of 

PALAVRAS-CHAVE:  Avaliação; Ferramenta digital; Educação Física; Informática. 
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professional performance. A semi-

structured interview was used to identify 

the teacher's difficulties. In addition, instruments 

such as sublime, ionic and Cordova are being used. 

We verified that the creation of a mobile digital 

tool can aid in the 

teaching process of learning Physical 

Education classes. 

KEYWORDS:  Evaluation; Digital Tool; Physical Education; Computing; 

1464



1 INTRODUÇÃO 

O processo avaliativo é um desafio no campo educacional. No ambiente escolar a avaliação 

se materializa através de instrumentos ou técnicas responsáveis por verificar se os objetivos 

previamente traçados foram alcançados (SANTOS; SOUZA; BARBOSA, 2013). 

Em grande parte das escolas a avaliação está ligada a atribuição de valores, onde os aspectos 

quantitativos prevalecessem sobre os qualitativos (BRATIFISCHE, 2003). As diferentes formas de 

avaliar, muitas vezes, não atendem às expectativas dos docentes. Essa lacuna dificulta a identificação 

de fragilidades no processo de ensino aprendizagem dos componentes curriculares da escola. 

Para todas as disciplinas do currículo básico da escola, o processo avaliativo é um desafio. 

Em Educação Física esse problema também é grave, principalmente, devido a avaliação ter sido 

pouco abordado academicamente no campo da Educação Física escolar (MOURA; ANTUNES, 

2014). A Educação Física se apresenta como uma disciplina que busca proporcionar e socializar 

conhecimentos relacionados à cultura corporal1. Nesse sentido, avaliar o processo de ensino 

aprendizagem desses conhecimentos necessita de uma maior compreensão sobre quais os aspectos 

mais importantes nesse processo. Nesse sentido, Moura e Antunes (2014) afirmam que a mesma 

avaliação assume funções e características diferentes à medida que seus contextos e necessidades se 

diferenciam, o que torna o processo avaliativo mais desafiador.   

Ao buscar soluções para a intervenção pedagógica relacionada à avalição não pretendemos 

ser reducionistas ao ponto de verificar apenas a correta execução dos movimentos, nem tampouco, 

atribuir a essa disciplina apenas conhecimentos técnicos e/ou teóricos que não consigam dialogar com 

a prática. As novas tecnologias são responsáveis por interferir de forma positiva no cotidiano das 

pessoas (ARAÚJO; BATISTA; MOURA, 2017). 

Utilizar novas tecnologias no processo de avaliação das aulas de Educação Física pode ser 

uma alternativa na busca por uma melhor relação teoria e prática nessa disciplina. O curso integrado 

em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), 

localizado no Campus Afogados da Ingazeira tem como uma de suas finalidades aproximarem os 

conhecimentos da informática e do mundo digital com as necessidades da sociedade.  

Os alunos estão utilizando dos conhecimentos adquiridos durante o curso de informática para 

desenvolver uma ferramenta digital mobile multiplataforma de avaliação em Educação Física, 

1 Para Moura (2012), os intelectuais que compartilham dessa ideia são defensores de modelos críticos que 

enfatizam que o papel da Educação Física é socializar as novas gerações não só aspectos técnicos das mais diversas 

manifestações da “cultura esportiva”, como também tudo que influencia ou é influenciado por essa forma de cultura. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

S@EF(Sistema de Avaliação em Educação Física). Esta ferramenta será utilizada, primeiramente, 

por alunos e professores do Campus Afogados da Ingazeira (IFPE) e, após avaliação de sua 

aplicabilidade, estendido às demais escolas da rede estadual de Afogados da Ingazeira-PE e Iguaracy-

PE, podendo ser expandida para outras cidades da região, visando diminuir as lacunas existentes no 

processo de avaliação em Educação Física escolar.  

Esperamos que a utilização das novas tecnologias nas aulas torne mais claro o processo 

avaliativo, assim, aproximando teoria e prática desenvolvidas nas aulas. Entretanto, desafios podem 

surgir nessa trajetória. Será necessário que os alunos extensionistas participem de oficinas e cursos 

para se familiarizar com as diversas ferramentas de desenvolvimento de Software e, além disso, 

conheçam as dificuldades enfrentadas pelos professores de Educação Física. 
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2     METODOLOGIA 

Essa é uma pesquisa qualitativa do tipo experimental, que teve aspectos de uma pesquisa ação. 

Buscamos, a partir das dificuldades apresentadas pelo entrevistado, confeccionar uma ferramenta 

digital que possa auxiliar o processo avaliativo do professor de Educação Física. 

Para a confecção dessa ferramenta digital foi necessário seguir alguns passos. Dentre eles está 

a realização de uma entrevista semiestruturada com o professor de Educação Física do Campus 

Afogados da Ingazeira (IFPE), que teve a duração de 10 minutos. Essa entrevista foi analisada através 

da técnica de análise de conteúdo sugerida por Bardin (2011). O roteiro da entrevista buscou 

identificar as principais dificuldades enfrentadas pelo professor, com isso, identificamos a avaliação 

como umas das dificuldades. O professor utilizava de alguns mecanismos de avaliação, dentre eles o 

caderno de Educação Física. 

Através da análise de um mecanismo de avaliação (caderno de Educação Física) utilizado pelo 

professor entrevistado, está sendo desenvolvida uma ferramenta digital mobile. Para a construção 

desse aplicativo estão sendo utilizados os seguintes materiais: sublime, mysql, ionic, Cordova, Node 

JS, HTML 5 e CSS 3. E a metodologia de desenvolvimento ágil scrum. Ambos foram definidos através 

de reuniões semanais entre alunos, coordenador e colaborador.  

Para utilizar os materiais necessários para desenvolvimento do aplicativo, foram ministradas 

aulas práticas e teóricas para capacitação dos alunos, com foco no sublime, ionic e Cordova. 

Ao final da confecção da ferramenta digital mobile, a mesma será testada pelo professor 

entrevistado. Depois desse teste serão realizadas entrevistas semiestruturadas com o professor e com 

os alunos através de um grupo focal de acordo com Bauer e Gaskell (2003). O grupo será formado 

por três meninas e três meninos de cada turma participante. O objetivo dessas entrevistas será 

aprofundar a nossa compreensão sobre a utilização da ferramenta digital mobile nas aulas de 

Educação Física. 

Algumas etapas descritas acima ainda não foram concluídas, pois a ferramenta digital mobile 

ainda não está pronta para testes. A entrevista inicial com o professor de Educação Física e as telas 

iniciais da ferramenta estão prontas. A partir desses dados faremos a discussão dos resultados obtidos 

até o momento. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O aplicativo S@EF será utilizado em cada aula. Esta será uma forma de acompanhar o 

aprendizado, dando ao aluno a liberdade de opinar sobre as aulas e fazer as suas sugestões, além de 

fornecer ao professor uma ferramenta de avaliação contínua para as aulas, sem a necessidade de gasto 

de papel. Pois entendemos, assim como Santos, Souza e Barbosa (2013), que avaliar é um momento 

complexo de investigação sobre os efeitos do processo de ensino aprendizagem e vão além de notas 

e medidas de valor. 

O aplicativo está sendo desenvolvido com o objetivo de diminuir as lacunas entre teoria e 

prática. Procuramos não somente facilitar, mas também melhorar os métodos de avaliação das aulas 

de Educação Física, o aplicativo S@EF oferece uma nova maneira de avaliação para que os 

professores de Educação Física possam acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, além de 

estabelecer uma forma de avaliação mais interativa. Buscar formas inovadoras para as aulas de 

Educação Física está se tornando uma alternativa para atrair as novas gerações a participar das aulas, 

pois possibilita o envolvimento dos alunos nas decisões do que avaliar, como avaliar e, mesmo, no 

próprio ato de avaliar (SILVA; BRACHT, 2012). 
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Com base em dados obtidos através da entrevista semiestruturada com o professor 

de Educação Física, do Campus Afogados da Ingazeira, foram identificadas as dificuldades 

relacionadas ao processo avaliativo dessa disciplina. Além disso, foi apresentada a forma como 

era realizada a avaliação das aulas ministradas por esse professor. Um caderno de avaliação que 

foi desenvolvido pelo Laboratório de estudos Culturais e Pedagógicos da Educação Física 

(LECPEF) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) era utilizado durante o 

processo avaliativo.   

“A graduação não nos prepara para os desafios da escola. A avalição sempre 

deixou a desejar. [...] tinha que fazer diferente. Foi então que surgiu o caderno 

de Educação Física”. (professor entrevistado) 

Considerando o bom desempenho do caderno utilizado nas aulas. Devido à eficácia em 

diminuir as lacunas no processo avaliativo, o professor sugeriu que fosse criada alguma ferramenta 

digital que pudesse auxiliar o docente nesse processo, ou seja, criar um Software. Esse programa 

digital serviria para tentar solucionar uma das dificuldades existentes no processo avaliativo dos 

alunos nas aulas. A busca por uma maneira eficiente de avaliação é uma constante no campo da 

Educação Física, pois buscamos superar avaliações que tenham como único foco a melhora das 

habilidades físicas e técnicas dos conteúdos abordados, ou seja, a nota atribuída apenas pelo melhor 

desempenho técnico ou físico. Essa forma de avaliar não atende as expectativas pedagógicas do 

processo de ensino aprendizagem nas escolas. Há muita subjetividade envolvida e as formas de 

avaliação não suportam as necessidades e particularidades que emergem das diferenças existentes no 

ambiente escolar (SANTOS; SOUZA; BARBOSA, 2013; MOURA; ANTUNES, 2014). 

“Testei esse caderno de Educação Física em duas turmas. Os resultados foram 

bons. Os alunos se envolveram com as atividades. [...] Acho que foi válido sua 

utilização. Gostaria de ver esse modelo de avaliação no celular [...] gasta 

muito papel e dá trabalho imprimir vários cadernos para os alunos” (professor 

entrevistado). 

Pesquisas apontam as dificuldades enfrentadas pelos professores de Educação Física ao 

avaliar o processo de ensino aprendizagem (MOURA; ANTUNES, 2014, AMARAL; DINIZ, 2009, 

BRATIFISCHE, 2003). Para esses autores, a avalição deve romper com aspectos que rotulem os 
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corpos em aptos e não aptos. A forma como as aulas de Educação Física deve ser construídas devem 

superar esse olhar reducionista das práticas da cultura corporal. 

Outras pesquisas procuram identificar e solucionar as questões relacionadas ao processo 

avaliativo (SANTOS; MAXIMIANO, 2013, SANTOS, et al, 2015). A avaliação não deve servir 

como ferramenta de punição, mas deve servir como auxiliar na construção do conhecimento. Segundo 

Santos e Maximiano (2013, p.97) “Precisamos criar possibilidades avaliativas que potencializem e 

deem visibilidade à especificidade da Educação Física como componente curricular”. É nesse sentido 

que buscamos avançar na criação de uma ferramenta digital mobile que mediasse esse processo. 

Abaixo estão duas imagens de como ficará a ferramenta digital mobile. 
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Figura 1 – Perfil do Professor 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 2: Tela com aulas padrões que o professor enviará para os alunos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista as dificuldades apresentadas no processo avaliativo em Educação Física. 

Verificamos que a avaliação é uma lacuna que precisar ser preenchida no processo de ensino 

aprendizagem escolar. A elaboração da ferramenta digital mobile (S@EF) ainda não foi concluída, 

mas esperamos que sua aplicação no ambiente escolar possa diminuir as dificuldades enfrentadas por 

professores e alunos, principalmente, nas aulas de Educação Física. Assim, contribuindo para uma 

melhor compreensão dos conhecimentos construídos e difundidos no ambiente escolar. 
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INCLUSÃO DIGITAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 

ESTADUAIS DO VALE DO AÇU 

SILVA, E. B. B.1; LUCENA, L. B.2 ; COSTA, C. M.3 e AZEVEDO, K. K.4 

1,2,3 e 4 
IFRN – Campus Ipanguaçu. 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

De fato, o uso da tecnologia se tornou 

importante nas instituições de ensino, porém 

muitas escolas municipais e estaduais vêm 

tendo dificuldade em acompanhar avanço 

tecnológico, devido, principalmente, ao baixo 

índice de inclusão da Informática na matriz 

curricular. Dessa forma, este trabalho tem como 

objetivo levar aos discentes dessas escolas, no 

vale do Açu, o conhecimento da disciplina de 

informática, por meio de cursos ministrados por 

alunos da Licenciatura, fomentando práticas 

pedagógicas, fundamentadas na teoria vista em 

sala de aula, de forma a atender demanda da 

comunidade local. 

ABSTRACT 

In fact, the use of technology has been important 

in educational institutions, however many 

municipal and state schools do not keep up with 

technological progress, mainly due to non- 

inclusion of computer discipline in the 

curriculum academic. Therefore, this work aims 

to bring the students of the schools from the 

Açu 

city and nearby downtowns, the knowledge of 

basic computer skills; through courses offered 

by IFRN's students undergraduate, providing 

pedagogical practices based on the theory seen in 

the classroom, allowing to attend demand from 

the local community. 

1 INTRODUÇÃO 

A educação pública, de  uma  maneira geral, ainda sofre com a escassez de  recursos e com isso 

desencadeia vários fatores, entre eles a falta do conhecimento adequado em informática no processo 

ensino-aprendizagem nessas escolas. Praticamente não existem professores graduados em 

PALAVRAS-CHAVE: Escolas Públicas, Inclusão digital, Informática 

KEYWORDS: Public schools, Digital Inclusion, Informatics. 
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Informática nas escolas municipais e estaduais, e os que lecionam disciplinas de informática nesses 

ambientes são formados em outras áreas do conhecimento. Segundo Barbosa (2009): “considerando 

ainda a rapidez com que se dá a produção de conhecimento e a circulação de informações no mundo 

atual, a incorporação das inovações tecnológicas irá contribuir para a melhoria da qualidade na 

educação. Contudo, a simples presença das tecnologias na escola não é, por si só, garantia dessa 

maior qualidade’’. Sendo assim, levar o conhecimento da informática para as escolas públicas sem 

que haja uma disponibilidade por parte dos professores da área  de forma gratuita é um desafio a ser 

enfrentado. De acordo com o contexto de Valin (2005), “mudar essa situação (na teoria) é simples, 

é necessário seguir a “fórmula”: escolas com laboratórios de informática abertos à comunidade + 

pessoas dispostas a ensinar gratuitamente o que sabem = qualificação solidária de mão-de-obra e 

aumento da qualidade do processo ensino-aprendizagem. A inclusão digital pode ser entendida 

como o conhecimento que se deve ao indivíduo sobre novas tecnologias para que se torne capaz e 

domine um conjunto de novos saberes necessários à sua emancipação e inserção na sociedade”. 

Partindo desses argumentos, o projeto tem como objetivo promover o ensino-aprendizagem entre 

alunos e discentes que cursam Licenciatura em Informática no IFRN e que podem se disponibilizar 

para ministrarem aulas na área tecnológica para alunos da rede pública de ensino, com o propósito 

de que estes possam aprender a utilizar computadores, de forma que os possibilitem realizar suas 

atividades escolares sem dificuldades, fundamentado em uma perspectiva de inclusão digital, a fim 

de mitigar as barreiras de acesso às novas tecnologias digitais. Além disso, este projeto promove 

mais experiência para os licenciandos participantes do projeto, pois estes já enfrentam o mercado de 

trabalho futuramente de maneira positiva e com conhecimentos e experiências adquiridos ao longo 

do voluntariado. Barbosa (2009) afirma que “o educador continua sendo quem planeja e desenvolve 

as situações de ensino a partir do conhecimento que possuem e dos processos de aprendizagem, 

desta vez utilizando a ferramenta tecnológica como mais um recurso para ensinar e aprender. Ele é 

responsável pelos processos que desencadeia para promover a construção de conhecimentos, e nesse 

sentido é insubstituível”. Assim, o aprendizado pode ser construído a partir da interação entre 

professor/aluno e aluno/aluno. 

2 METODOLOGIA 

2.1 ACÕES INICIAIS: a) seleção de conteúdos que serão abordados nos cursos para se 

desenvolver um roteiro de atividades práticas e teóricas; b) confecção de apresentações eletrônicas 

com as informações do projeto; c) confecção do material didático para ser distribuído às escolas 

vinculadas ao projeto; d) realização de visitas nas escolas, a fim de apresentar o projeto; e) ministrar 

aulas com os discentes inscritos no projeto; f) elaborar relatórios das atividades realizadas; g) 

elaborar artigos para serem apresentados em eventos científicos (CONNEPI, CONGIC, SECITEX e 

EXPOTEC). 

2.3 ACÕES FINAIS/SIGNIFICATIVAS: A difusão de conhecimento e tecnologias para a 

popularização da informática, as atividades experimentais que permite aos discentes uma 

compreensão de como a informática é fundamental em todas as escolas (não somente nos Institutos 

Federais), discussões de como ela é vista na sociedade e quais pontos positivos e negativos ao longo 

da sua história. Destas formas, os discentes obtiveram melhorias significativas em seu aprendizado 

escolar, bem como na resolução de problemas do cotidiano. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Este projeto visa à capacitação de mais de 300 alunos da rede pública estadual e municipal do Vale do 

Açu, na área de Informática Básica, despertando o interesse destes pela Computação, a fim de que 

possam, porventura, ingressar nos cursos técnicos e integrados do IFRN – Campus Ipanguaçu, entre 

outros. Nas Figuras 1, 2 e 3 retratam o curso sendo ministrado, de forma expositiva inicialmente e 

prática realizada em seguida. 

                                              Figura 3. Aula demonstrativa e prática. 

A disseminação dos resultados será realizada por meio da elaboração de documentos que 

relatarão os resultados do projeto. 

Figura 2. Demonstrativo de como se faz Slides. Figura 1. Sala de aula durante o curso. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto permite aos discentes adquirir conhecimentos que possibilitarão oportunidades durante 

a sua formação acadêmica, fazendo com que desperte o interesse em buscar outros conhecimentos 

na área tecnológica. Permite, também, aos discentes que ministraram os minicursos uma 

experiência complementar para sua formação como licenciando, a fim de fortalecer o elo entre 

alunos e professores.  
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ENSINO DE QUÍMICA PARA DEFICIENTES VISUAIS: A IMPORTÂNCIA 
DOS PROGRAMAS COMPUTACIONAIS NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

SOUZA,W.W.1; VALENTIM, A.C.2; COSTA, C. M.3; SILVA, D. M.4; SILVA, P. A.5

1,2,3,4,5 
IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: (Tecnologia e Produção; e Educação) 

RESUMO 

O presente ensaio discute sobre o Ensino de 

Química para alunos com deficiência visual e sua 

dificuldade para a compreensão dos conceitos 

químicos. Buscando versar sobre essa problemática, 

procurou-se uma solução por meio de um programa 

computacional que objetiva desenvolver e mediar 

atividades a partir de um software para a inclusão de 

alunos com deficiência visual, nas séries do 6º ano 

do Ensino Fundamental. Sendo assim, o software é 

de extrema relevância social já que, pode ser um 

aliado no que tange ao desenvolvimento do aluno 

durante as aulas usando uma metodologia e 

abordagem multissensorial.

ABSTRACT 

The present essay discusses the Teaching of 

Chemistry for students with visual impairment and 

their difficulty in understanding the chemical 

concepts. Seeking to address this problem, a solution 

was sought through a computer program that aims to 

develop activities based on software for the 

inclusion of students with visual impairment, in the 

6th grade series of elementary school. Software was 

created to apply a multisensory methodology and 

approach. 

1 INTRODUÇÃO 

Em 1996, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) determinou que todas as escolas incluíssem os 

alunos com necessidades especiais nas salas de aula tradicionais. A partir de então vem sendo um 

grande desafio para as escolas adequarem sua infraestrutura e suas metodologias da educação 

segregada para uma Educação Inclusiva. Por outro lado, a educação pública brasileira vem  

passando por diversas dificuldades. Dentre elas, a escassez de recursos financeiros, a ausência de 

PALAVRAS-CHAVE:  Educação inclusiva, Ensino de Química, DV’s, software. 

KEYWORDS: Inclusive education, Teaching chemistry, DV's, software. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1474



políticas educacionais contínuas, infraestrutura precária, docentes desmotivados e com intensa 

jornada de trabalho. Além disso, é relevante destacar que a grande maioria de professores não estão 

qualificados para lidar com a Educação Inclusiva, o que vem ocasionando sérios problemas para 

atuarem com os desafios encontrados no âmbito escolar. 

Diante desse contexto, a Educação Inclusiva se torna um desafio para as escolas públicas de 

ensino, a começar pela estrutura, pois o ambiente deve estar preparado para receber alunos 

portadores de deficiências. O profissional da educação tem o desafio de se adaptar e trabalhar de 

forma contínua suas aulas, para que em momento algum o aluno portador da deficiência fique 

disperso em sala de aula, mas também tem que ter o cuidado e não esquecer os demais alunos no 

decorrer da atividade que está sendo realizada. 

Nesse contexto, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde, cerca que 6,2% da população brasileira tem algum 

tipo de deficiência. Dentre os tipos de deficiência pesquisados, a visual é a mais representativa e 

atinge 3,6% dos brasileiros. Assim, o grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% 

dos deficientes visuais de realizarem atividades habituais como ir à escola, trabalhar e brincar 

(VILLELA, 2015). 

Dessa maneira, muitos deficientes visuais sentem dificuldade de aprendizado quando estão 

estudando com alunos sem essas necessidades, pois muitos docentes não estão qualificados ou não 

utilizam recursos adequados e consequentemente, os discentes especiais não se sentem assistidos 

dentro da própria escola. 

Nessa questão surgem inquietações e no professor, desperta a insegurança em relação à sua 

inexperiência, já que nos cursos superiores aprendeu apenas a lidar com a teoria e não teve acesso 

às práticas pedagógicas, diretamente com alunos especiais. No que consiste à educação, o dia a dia 

da escola e da sala de aula exigem que o professor seja capaz de organizar as situações de 

aprendizagem considerando a diversidade dos alunos. 

O presente trabalho vem contribuir com a discussão, no sentido de tornar mais próximo da 

realidade a dialógica a respeito da inclusão nas salas de aula regular, dando condições para que 

todos os alunos e não somente parte deles tenha acesso aos bens culturais acumulados, no que tange 

ao conhecimento do Ensino de Química. Mais principalmente, para que esse acesso direcione ao 

entendimento, dando condições para o educando possa desenvolver sua consciência crítica em 

analisar todas as informações com cautela, ao invés de simplesmente absorvê-las, como seguisse 

uma hierarquia incontestável. 

Assim, objetiva auxiliar os alunos com deficiência visual de alta ou baixa visão na 

compreensão dos conceitos de químicos e também do entendimento dos programas computacionais 

através do desenvolvimento de atividades, a partir de um software para a inclusão de alunos com 

deficiência visual nas séries do 6º ano do Ensino Fundamental. 

O ensino de química: função social e questões curriculares 

O Ensino de Química, de acordo com Chassot (1993) representa para o cidadão um 

excelente instrumento de leitura do mundo, pois se constitui como uma linguagem esclarecedora 

dos diversos processos químicos, natural ou artificial, que ocorrem no mundo. Sendo assim, a 

função social que ele desempenha é de grande relevância, pois consegue fazer com que o cidadão 

atue dentro da sociedade como um agente participante das discussões coletivas e fazendo escolhas 

cientes de suas responsabilidades, exercendo assim, seu papel com a cidadania. 
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O Ensino de Química, também, deve ser desenvolvido de uma maneira questionadora ou 

associado à realidade vivenciada tanto pelo professor, quanto pelo aluno, pois como nos afirma 

Schnetzeler e Santos (1996): 

O Ensino de Química para cidadania deve a partir da aquisição, da produção e da 

reformulação dos conhecimentos químicos permitir que o aluno compreenda os processos químicos 

recorrentes na vida cotidiana, analise os efeitos sociais das tecnologias pertencentes a Química, 

perceba a realidade social e a construção do conhecimento cientifico, desenvolvendo a habilidade 

de opinar criticamente. 

Ressalta-se ainda que, no início do estudo da Química, é importante apresentar, aos alunos, 

fatos concretos, observáveis, mensuráveis e que estejam relacionados com o seu cotidiano, pois a 

sua visão de mundo físico é preponderantemente macroscópica. Sendo assim, nesta fase inicial, a 

aprendizagem é facilitada quando se trabalha com estes fatos; exemplos reais e perceptíveis. 

O processo de inclusão educacional é realidade em nosso país, mas, essa trajetória foi 

marcada por um longo conflito histórico, conhecido como o conflito da exclusão social. No Brasil, 

a inclusão de crianças excepcionais no ensino regular passou a fazer parte da rotina de educadores e 

legisladores meados da década de 60, quando, pela primeira vez, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira), através da lei nº. 4.024/61, fez referência expressa ao atendimento desse 

público pelo Estado, ao tratar da educação de excepcionais, em seus artigos 88 e 89 (PEREIRA; 

SANTOS, 2009, p. 266). 

Porém, somente na constituição de 1988, no inciso III do Artigo 208, foi definido como 

dever do Estado assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. Finalmente, em 1996, a LDB determinou que todas os 

institutos de educação incluíssem os alunos com necessidades especiais em suas salas de aula. 

De fato, a escola tem um papel crucial diante desse desafio, pois o acesso ao conhecimento 

científico pode inserir o aluno em questões fundamentais que contribui para o avanço da sociedade. 

Contudo, segundo (SILVEIRA e SOUZA, 2011, p. 36), esse acesso a essa rede de informações e 

consequentes benefícios não está disponível a todos os indivíduos na mesma medida, pois a escola 

não consegue promover uma educação que esteja ao alcance de todas as pessoas que vivem na 

sociedade. 

Dessa forma, o trabalho surge como uma possibilidade para a inserção de uma 

aprendizagem que valorize as aptidões cognitivas de cada indivíduo, sem esquecer que os mesmos 

possuem dificuldades que precisam de metodologias e ferramentas que garantam seu processo de 

ensino-aprendizagem.  

Sendo assim, o software desenvolvido para mediar às aulas de Química para os alunos com 

dificuldade visuais é de extrema relevância social já que, o software pode ser um aliado no que 

tange ao desenvolvimento do aluno durante as aulas e para o acompanhamento das mesmas. 

Possibilitando que o mesmo tenha autonomia e participação durante seu processo de aprendizagem 

no seio escolar e fora dele.  
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2 METODOLOGIA 

1. O Caráter qualitativo da pesquisa

Minayo & Sanches citando Ramoginino (1982), compreende que, o trabalho qualitativo 

deve ser, um trabalho de conhecimento social tem que atingir três dimensões: a simbólica, a 

histórica e a concreta. A dimensão simbólica contempla os significados dos sujeitos; a histórica 

privilegia o tempo consolidado do espaço real e analítico; e a concreta refere-se às estruturas e aos 

atores sociais em relação. (Minayo & Sanches, p.246.1993). 
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 Assim sendo pode-se relacionar essas dimensões com a pesquisa na medida em que, os três 

requisitos citados pelo autor contemplam o caráter qualitativo, pois, ao incluir os indivíduos e seu 

espaço social, essas características que norteiam o tipo de pesquisa qualitativa a fim de que possa 

depreender seus fenômenos, causalidades, de modo que a partir dessa compreensão possa surgir a 

reflexão mediante o estudo, que será permeado pela observação e participação ao longo do seu 

desenvolvimento. 

De acordo com Silva e Menezes (2005), a pesquisa qualitativa considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, em que este vínculo entre a objetividade do mundo e a 

subjetividade do sujeito é indissociável. Desta forma, traduzir o resultado da pesquisa social em 

números seria impossível. 

Neste tipo de pesquisa a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são a 

verdadeira base, sendo que o uso de ferramentas estatísticas não é necessário. Como Silva e 

Menezes (2005) descrevem, o ambiente natural é a fonte da coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumento- chave. 

2.Técnica e caracterização da pesquisa

Como técnica para a realização deste estudo será utilizado o procedimento de observação e 

entrevistas, essa abordagem qualitativa também usará do tipo/estudo de caso como estratégia para 

estudar as metodologias utilizadas no Ensino de Química e assim compreende-la no campo real. As 

entrevistas servirão para conhecer a trajetória profissional dos docentes e a trajetória escolar dos 

discentes. As observações servirão para entender o processo de inclusão escolar dos alunos com 

deficiência visual na Escola e as práticas pedagógicas usadas pelo docente de química com estes 

alunos. Tendo em vista a possibilidade de implementar a metodologia proposta em um software, a 

partir desse software será verificado junto aos alunos a construção do conhecimento, que consiste 

em sistematizar alguns conteúdos do Ensino de Química para a melhoria do processo ensino- 

aprendizagem para deficientes visuais. 

Para garantir que os métodos obtidos são aqueles propostos por comunidades dedicadas a 

pesquisas em Ensino de Química e de Ciências, pesquisou-se as metodologias propostas 

especificamente nos congressos dessa área, que são o ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências) e o ENEQ 

(Encontro Nacional de Ensino de Química). Outros materiais também foram acrescentados a 

essa pesquisa primária, revistas Química Nova na Escola, Investigações em Ensino de Ciências e 

Ciência & Educação. 
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De acordo com as etapas metodológicas 

• Primeira fase – produção do software

• Segunda fase – Aulas ministradas

• Conteúdos das aulas ministradas

• Descrição – Aulas ministradas 6º ano

• Instrumento de pesquisa e análises dos resultados
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para validação das contribuições deste trabalho, será aplicado um questionário avaliativo 

contemplando os conteúdos de Químicas através de um software educativo, o qual implementa a 

proposta de metodologia deste trabalho. O conteúdo teórico de química será ministrado para uma 

turma do 6º ano do Ensino Fundamental integrando dois alunos com deficiência visual. Em seguida, 

a turma será separada em número igual de alunos em 2 salas de aula. Para fixação dos 

conhecimentos e relacionado ao conteúdo ministrado, uma parte da turma utilizará o software com a 

metodologia proposta desse trabalho e a outra parte da turma fará um exercício de fixação 

tradicional. Depois, as turmas serão unidas novamente e aplicado o questionário avaliativo. 

Espera-se que a aplicação do software educativo seja satisfatória em relação ao tradicional 

processo ensino-aprendizagem, pois tem-se como contribuição desse trabalho gerar motivação e 

interesse dos discentes com DV’s. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a sequência de atividades desenvolvida, bem como a metodologia (software) 

criado conduzira os alunos com ou sem deficiência visual a aprendizagem do conteúdo de química, 

bem como trazer os rendimentos positivos de maneira igualitária, participativa e inclusiva para os 

docentes. 

O software pode ser aplicado em qualquer escola que tenha laboratório de informática ou 

não e também são viáveis para qualquer professor que queira utilizá-los em suas aulas, tendo ou não 

ADV na turma. 
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TÍTULO DO TRABALHO 

LOURENCO, T. O.1; FERREIRA, E. J.2; CAVALCANTE, J. F. S. 3; FRUTUOSO, E. C. N.4; MENEZES, 
M. L. S. 5 

1,2,5 
IFRN – Campus Ipanguaçu; 

3,4 
EEMMM – Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Este artigo mostra a importância de incentivar a 

produção de projetos, como forma de levar os alunos 

a pensar e refletir sobre sua realidade social. O 

trabalho consistiu em fazer com que os alunos 

pensassem algum problema que ele pudesse resolver 

do meio em que vive. Uma das ideias foi produzir 

uma horta sustentável que utiliza a água 

desperdiçada dos bebedouros da escola. Os alunos 

produziram uma maquete de como irá ser produzida 

essa horta, que já está em processo de construção 

pelos alunos. 

ABSTRACT 

This article shows the importance of encouraging the 

production of projects as a way to lead students to 

think and reflect on their social reality. The job was 

to get the students to think about some problem he 

could solve from the environment in which he lives. 

One idea was to produce a sustainable garden that 

uses wasted water from school drinking fountains. 

The students produced a model of how this garden 

will be produced, which is already in the process of 

being built by the students. 

1 INTRODUÇÃO 

A evolução da nossa sociedade está atrelada do modo de como nós sujeitos passamos a ver e 

entender o mundo (SANTOS). Através da educação que é um direito essencial do ser humano, os 

sujeitos podem tomar decisões, promover transformações sócias e entender a realidade social em 

que está inserido.  

As questões ambientais nos dias atuais vêm ganhando força, e com isso há de se pensar 

formas de problematizar e compreender essas questões, buscando maneiras que possam contribuir 

na diminuição dos impactos ambientais ocasionados pela sociedade. Ensinar temas que trabalhe as 

questões segundo o PCN contribui para: 

PALAVRAS-CHAVE:  Horta, PIBID, Projetos, Realidade. 

KEYWORDS:  Garden, PIBID, Project,  Reality. 
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[...] contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e 

atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, 

com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é 

necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a 

trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e 

aprendizagem de procedimentos [...] (1997, pag.187). 
Ao trabalhar as questões ambientais com os alunos estaremos mostrando a nossa realidade, e 

a partir desta realidade, desenvolver em nossos alunos uma nova mentalidade, calcada na 

conscientização dos sujeitos, de modo, que possam adotar novas ações e posturas diante de todos os 

problemas e impactos ambientais que assola nosso meio.  

Diante disso tudo, trabalhar com a ideia de projetos com os alunos contribui para que os 

mesmo possam pensar, refletir e criticar a realidade social em que aí está, e com isso desenvolver 

alguma ideia que possa contribuir com avanço da humanidade, Para Almeida (2002): 

[...] os projetos rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as 

permeáveis na ação de articular diferentes áreas de conhecimento, 

mobilizadas na investigação de problemáticas e situações da realidade. Isso 

não significa abandonar as disciplinas, mas integrá-las no desenvolvimento 

das investigações, aprofundando-as verticalmente em sua própria 

identidade, ao mesmo tempo, que estabelecem articulações horizontais 

numa relação de reciprocidade entre elas, a qual tem como pano de fundo a 

unicidade do conhecimento em construção (p.58). 

Como explica Almeida, além do caráter de investigação de uma problemática, os projetos 

ainda permite que os professores possam trabalhar a interdisciplinaridade, podendo assim trabalhar 

diversos conhecimentos com os alunos, ou seja, deixando de lado o ensino fragmentado. 

Para Barbier (In: Machado, 2000) "(...) o projeto não é uma simples representação do 

futuro, do amanhã, do possível, de uma ideia; é o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um 

possível a transformar em real, uma ideia a transformar em ato" (p. 6). 

O presente trabalho teve como finalidade a participação dos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de química, os quais contribuíram como 

coautores, os auxiliando no processo de escrita e preparo, na colaboração junto à escola Estadual 

Manoel de Melo Montenegro (EEMMM), na elaboração de diversos projetos que foram 

desenvolvidos pelos alunos da escola, trabalhando com eles a ideia de pensar alguma problemática 

da realidade concreta ao qual estão inseridos, e diante desse pensamento poder fazer o processo da 

reflexão e ação como dizia o Paulo Freire. Dentre todos os projetos este trabalho irá descrever a 

“Horta Sustentável” no qual tinha como objetivos produzir uma horta livre de agrotóxico na escola, 

reutilizando a água que não é consumida dos bebedouros do colégio, e utilizar as hortaliças 

produzidas na merenda escolar. 

2 METODOLOGIA 

De início foi realizado uma tempestade de ideias, por intermédio dos bolsistas do PIBID, na 

produção e realização da feira de ciência, ocorrida na EEMMM, instigando assim os discentes a 

pensar acerca dos problemas na escola, ou em torno da comunidade. Pensando nessa perspectiva, os 

alunos do 2°B, elencaram o desperdício de água do bebedouro da escola, e a respeito dos produtos 
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utilizados para produção alimentícia, visto que muitos distribuidores e produtores utilizam 

agrotóxicos nas plantações. Dessa forma, os alunos elaboraram uma maquete para representar com 

seria o projeto, indicando os materiais utilizados, de simples acesso para a demonstração. A 

maquete foi montada com palitos de picolé para demarcar uma área que representasse o local de 

construção da horta na escola, tampas de garrafa indiciando pneus reaproveitados para a proteção da 

horta, recipientes que representaram o filtro e o deposito da água, mangueiras que são usas no 

revestimento de cadeiras para representar o sistema de irrigação, preparar o material para o plantio, 

o solo, e representado na maquete a base da folha da carnaúba, que na nossa região é conhecido

como (paú), o adubo natural, material em decomposição, misturado com terra para plantar os

legumes.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O desenvolvimento do projeto visa proporcionar uma tomada de decisão na sociedade, pois 

é de grande importância que a escola seja parceira, em proporcionar problematizações junto os 

alunos.  A questão ambiental precisa ser levada em questão, pois é a partir da educação que será 

possível formar cidadãos críticos perante a sociedade. Dessa forma foi pensando em instigar os 

alunos a trabalhar com o meio sustentável, possibilitando assim uma grande solução para o 

desperdício da água do bebedouro da escola, e a produção legumes para consumo próprio de todos 

que compõe a escola.  

      Imagem1: montagem da maqueta da horta sustentável  Imagem2: maquete representativa 

Fonte: alunos da EEMMM

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho inicialmente proporcionou aos alunos um novo olhar sobre o meio ambiente, ao 

estudar o assunto sustentabilidade. Posteriormente na construção da horta na escola, será possível 

abordar conteúdos em sala, como química nos alimentos e sua importância, a reutilização da agua, o 

processo de filtragem, entre ouros. Os alunos envolvidos no projeto, bem como a todos que compõe 

a comunidade escolar, poderão refletir sobre o impacto ocasionado após a implantação da horta 

sustentável, para consumo, melhorando a qualidade da alimentação dos alunos, a partir da própria 

produção de legumes, através da horta orgânica, despertando assim as pessoas a economizar a água 

e reaproveita-la para as necessidades da escola como meio econômico. 
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GLOSSÁRIO TÉCNICO BILÍNGUE EM LIBRAS / PORTUGUÊS 

OLIVEIRA, Maria Cleide Ribeiro de 1;SILVA, Márcia de França da 2, LOBATO, Alane de Oliveira 2 ;  SILVA, 
Renilde Inácio da Silva 3; OLIVEIRA, Vitor César Bezerra de 3 
 1Professora Orientadora do IFRN – Campus Natal Central;2,  Intérpretes de Libras do IFRN – Campus Natal Central;
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RESUMO 

Este projeto trata do desenvolvimento de glossário técnico bilíngue – Libras/português explorando 

terminologias da área de construção civil, contendo a definição dos termos técnicos utilizados nos 

cursos da área, com o intuito de beneficiar estudantes e profissionais surdos da área de engenharia e 

arquitetura. Um glossário técnico da construção civil promove o incentivo e inclusão de surdos nessa 

Indústria. 

PALAVRAS-CHAVE: Glossário Bilíngue, Libras, Construção civil, Inclusão. 

ABSTRACT 
This project deals with the development of a bilingual glossary of Brazilian Sign Language - Libras 

and has been applied to technical terminology used in the civil construction.The glossary containing 

explanations of the technical terms frequently appointed in the Nucleus of Extension and Professional 

Practice of the Civil Construction Board - NEPPCON, which may benefit deaf students from the 

construction area of Campus Natal Central and also from all over Brazil, including in the engineering 

and architecture. 

KEYWORDS: Bilingual Glossary, Libras, Civil Construction. 
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1     INTRODUÇÃO 

O Projeto Político Pedagógico do IFRN (2012), diz que incluir implica em ações conjuntas 

nos panoramas político, cultural, social e pedagógico, materializadas como garantia de direito de 

todos os estudantes a ter acesso ao conhecimento sistematizado pela humanidade, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação ou exclusão. 

Nesse contexto, é fundamental o registro de sinais em Libras\português de termos técnicos 

como ferramenta facilitadora no processo de comunicação dos alunos surdos. Sabendo que 

muitos surdos enfrentam dificuldades no processo de ensino-aprendizagem das disciplinas 

técnicas dos cursos da área de construção civil, geralmente pela falta (ou 

desconhecimento) de sinais correspondentes aos termos técnicos abordados em sala de aula. 

Esses desafios e o surgimento de novas tecnologias motivam a criação de um glossário com 

sinais em Libras da área de construção civil que poderão ser utilizadas por profissionais, 

estudantes, professores, intérpretes, tradutores e pesquisadores de Libras. 

Sendo assim, esse projeto tem como função principal promover a inclusão social das pessoas 

surdas na sociedade através da difusão das libras como ferramenta educacional de comunicação e 

interação com a língua portuguesa. Além disso, esse projeto de extensão extrapola o ambiente 

do campus Natal Central e até mesmo do IFRN, visto que propõe um conteúdo que não apenas 

beneficia os alunos surdos de cursos técnicos e de tecnologias na área de construção civil, mas 

ainda, pode motivar outras pessoas surdas a atuar nessa área técnica. 

Não foram encontradas referências de terminologias técnicas na área de construção civil em 

libras ou em linguagem de sinais, o que motivou mais ainda o desenvolvimento desse projeto de 

extensão. 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver um glossário em libras/português com 

as terminologias técnicas inerentes a área de construção civil, e assim, contribuir com a inclusão 

de alunos surdos no ensino técnico e tecnológico. 
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Como objetivos específicos, esse glossário poderá motivar pessoas surdas a se inserir na 

indústria da construção civil; facilitar a comunicação de pessoas surdas estudantes e profissionais; e 

ainda, incluir essas pessoas no meio acadêmico e mercado de trabalho. 

O glossário bilíngue da construção civil constitui ferramenta educacional inovadora que 

poderá promover impacto positivo na comunicação e atuação profissional de pessoas surdas. 
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2     METODOLOGIA 

O glossário está sendo desenvolvido nas etapas apresentadas a seguir: A 1ª etapa foi realizado 

uma reunião onde definiu-se os termos técnicos que irão compor o glossário para posteriormente 

realizar a criação dos sinais. Para isto, dividiu-se em 3 áreas da construção civil: Instalações Elétricas, 

Instalações Hidros sanitárias e Construção Civil (materiais, equipamentos e técnicas). Na 2ª etapa, 

ocorreu a pesquisa dos termos selecionados para verificar quais já possuíam sinais. A 3ª etapa foi 

descrever os conceito da palavra em português e colocar suas respectivas imagens. A 4ª etapa foi a 

criação dos sinais para as palavras técnicas. Esta fase foi desempenhada pela aluna surda, com ajuda 

das tradutoras Intérpretes de LIBRAS do instituto, onde utilizaram como base os cinco parâmetros 

linguísticos da LIBRAS, que são: Configuração das Mãos (CM), Pontos de Articulação (PA), 

Movimento (M), Orientação (O) e Expressão Corporal e/ou Facial. 

A 5ª etapa foi fotografar os sinais criados. A 6ª etapa será produção de Croqui/desenho dos sinais a 

partir das fotografias realizadas. E a 7ª etapa será elaboração de vídeos para apresentar os sinais 

criados, enfatizando principalmente os movimentos. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Sabe-se que a comunicação é um fator fundamental para um ser humano, por isso que se utiliza 

Libras como uma ferramenta de interação com os surdos. Para que ocorra esta comunicação torna-se 

necessário o auxílio de profissionais intérpretes para fazer essa ponte entre as pessoas ouvintes e as  

Surdos, porém os intérpretes ainda possuem dificuldades quando vão para as salas de aulas e que 

precisam traduzir alguns termos técnicos, isso acontece visto que eles não têm condições de se 

aprofundar em todas as áreas técnica para obter esse conhecimento prévio e facilitar a compreensão 

do aluno. 

Diante dessa problemática, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional da construção civil - 

NEPPCON - em parceria com o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais - NAPNE -, ambos são núcleos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus 

Natal Central, que atualmente conta com a participação de uma aluna surda, que está realizando sua 

prática profissional e assim, identificou os termos técnicos mais utilizados tanto, nas suas atividades 

dentro do NEPPCON, quanto nas disciplinas ministradas no curso técnico em edificações, e viram 

que o glossário técnico em Libras seria importante uma vez que serviria como um material didático 

para consulta e estudos por alunos surdos, tradutores, intérpretes de Libras, pesquisadores e 

professores como ferramenta educacional de apoio à aprendizagem. 
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Sendo assim, no elencar dos termos técnicos a serem trabalhados, verificou-se a grande 

quantidade de palavras para definição e assim, optou-se em selecionar um grupo de terminologias 

para o desenvolvimento do protótipo de glossário que servirá como piloto com vistas a experimentar 

a metodologia. Essa seleção foi feita com equipe envolvendo três alunos do curso Técnico em 

Edificações, uma aluna do curso de Tecnologia de Construção de Edifícios, duas intérpretes e duas 

professoras da área de construção civil e instalações prediais. 

Foram selecionados 60 termos técnicos distribuídos nas áreas de construção civil e 

instalações prediais, bem como foi descrita a definição textual destes em português, com a 

utilização de imagens ilustrativas que tornem a descrição mais didática e de fácil compreensão. 
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Atualmente, o projeto está na fase de criação de sinais, juntamente com a pesquisa de sinais 

existentes. A medida que os sinais estão sendo criados, são feitas as fotografias e os vídeos dos sinais 

criados. 

Inicialmente foram feitos os vídeos, pretendendo a partir destes produzir imagens do sinal, 

porém verificou-se que as imagens ficavam com uma qualidade ruim que prejudicavam a 

compreensão do sinal, sendo dessa forma relevante fazer fotografias e posteriormente inserir as 

indicações de movimento nessas imagens, conforme podemos verificar na figura 1, apresentada a 

seguir: 

Figura 1 – Sinal em libras de Registro de gaveta 

O grande desafio para o desenvolvimento desse trabalho é a disponibilidade de intérpretes 

para em conjunto com aluna surda construir o sinal a partir de conhecimento de interpretação de 

conceitos técnicos para Libras e conhecimento técnico da discente. Porém esperamos que o glossário 

fruto desse projeto poderá beneficiar alunos surdos da área da construção civil do CNAT, e 

de todo o Brasil, na área de engenharia e arquitetura. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o piloto do glossário esteja em andamento, já é possível identificar o impacto positivo 

na comunidade surda e o quanto esse tipo de ferramenta promove a inclusão. Mas o principal objetivo 

é estimular as pessoas surdas mostrando que elas também podem adquirir os conhecimentos técnicos 

na construção civil. 

Os primeiros sinais criados permitiram experimentar a metodologia adotada, bem como 

socializar os primeiros resultados para averiguar o desempenho da ferramenta de comunicação e a 

proposição de possíveis ajustes. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

5     REFERÊNCIAS 

Projeto Político Pedagógico do IFRN, 2012. 

CAPOVILLA, F.C.; RAPHAEL, W.D. (2001). Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 

Língua de Sinais Brasileira. - Libras. v. I e II. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / 

Imprensa Oficial do Estado 

PEREIRA, Alessandro Guimarães. Técnicas de construção. 2007. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/16_construcao.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2017. 

BASTOS, Pedro Kopschitz Xavier. Construção de Edifícios: Tecnologia II. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/pares/files/2009/09/Apostila-Construção-de-Edifícios-1-20131.pdf>. Acesso 

em: 07 jun. 2017. 

VACCHIANO, Inácio. Manual prático do mestre de obras. 3. ed.2014. 189 p. 

MILITO, José Antônio de. Técnicas de construção civil e construção de Edifícios. Campinas, 

2009. 303 p 

1488



E. M. A de Sena1; F. M. C de Brito1; A. L. M. Carvalho1; I. E. M. Dias1 e C. F. F. Dantas1

1IFRN – Campus Apodi;

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Pensando-se na importância do 

empreendedorismo, o projeto 99Startups surgiu 

com o intuito de ampliar a cultura do 

empreendedorismo através de capacitação, 

formação e suporte de grupos para a criação de 

startups com aplicação de Tecnologia da 

Informação em Apodi e região. O projeto mostra-

se assíduo e efetivo em suas metas, visto que a 

divulgação e engajamento tiveram respostas 

positivas do público alvo. Prospecta-se, assim, 

bons resultados com a realização das 

capacitações que articulam o desenvolvimento 

de ideias e a criação de startups.

ABSTRACT 

Considering the importance of entrepreneurship, 

the Project 99Startups was created with the 

purpose of increasing the entrepreneurship 

culture through training, education and support 

of groups in founding startups, applying 

Information Technology in Apodi and 

surrounding area. The Project has been diligent 

and effective in its objectives, because the 

promotion and engagement have received 

positive responses from the target audience. In 

this sense, good results are expected from the 

training that articulates the development of ideas 

and the foundation of startups. 

1 INTRODUÇÃO 

É sabido que o sistema exige cada vez mais pessoas com capacidade e espírito empreendedor. 

Mas, essa atitude empreendedora não deve necessariamente vir dos gestores ou empresários, terá de 

ser também uma necessidade dos trabalhadores e dos cidadãos comuns. Consequentemente, a 

disseminação de uma cultura empreendedora, principalmente a desenvolver nos jovens desde o ensino 

escolar, técnico e superior constitui uma parte significativa deste esforço. Tendo em vista sua 

importância e o déficit de planejamento nessa área, foi criado o projeto 99Startups, projeto este que 

PALAVRAS-CHAVE: Startup, empreendedorismo, capacitação, inovação, negócio. 

KEYWORDS:  Startup, entrepreneurship, empowerment, innovation, business. 
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99STARTUPS - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS PARA 
EMPREENDEDORISMO EM TI
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preconiza a promoção da educação empreendedora por meio do auxílio ao público com capacitações, 

motivação e suporte ao desenvolvimento de ideias de negócios.  

O projeto possui como público-alvo discentes/egressos, profissionais na área de TI e pessoas 

da comunidade interessadas nas capacitações. Assim, este projeto objetiva não só possibilitar a 

capacitação, motivação para o empreendedorismo e o atendimento de demandas da sociedade, como 

também gera oportunidades de realização da prática profissional através de projetos que envolve 

conhecimentos de diversas disciplinas técnicas dos cursos de tecnologia de informação e permite 

aperfeiçoamento e ampliação de conhecimentos adquiridos no processo ensino-aprendizagem. 

 Esta proposta vai de encontro às ações da cadeia de inovação (Chiang e Menezes, 2006), que 

se inicia com a disseminação do empreendedorismo na comunidade acadêmica objetivando inocular 

a cultura do empreendedorismo inovador. Tal cadeia possui elos entre as etapas de Conscientização, 

Pré-incubação, Incubação e Consolidação de novos negócios, que envolve o processo que decorre 

pela capacitação, avaliação da viabilidade técnica e comercial de projetos de base tecnológica, e apoio 

à empresas durante o início da fase de comercialização. 

No contexto do empreendedorismo, o termo startup tem sido bastante utilizado para definir 

um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em uma 

ideia em condições de extrema incerteza e com poucos recursos e/ou baixo investimento (Gitahy, 

2016). Tais startups exploram diferentes nichos do mercado e executam pesquisas de mercado, 

validação de ideias, construção de MVPs (Minimum Viable Product) e estruturação de modelos de 

negócios iniciais de uma futura empresa. 

Muitas startups passam por incubadoras e aceleradoras para se firmarem como empresas e 

obterem investidores. Nesse sentido, a presente proposta articula recursos humanos na organização 

de startups e na preparação das mesmas para participarem de processos seletivos das incubadoras no 

estado. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia do projeto foi idealizada para ser executada em quatro metas principais. A 

primeira, já completamente executada foi onde ocorreu a divulgação do projeto e engajamento com 

a comunidade interna do IFRN-Campus Apodi, como também com a comunidade externa de Apodi 

e região. A primeira ação realizada nesta meta, levou em conta a necessidade de conhecer o público 

que demonstrava interesse nas ações, já que este seria o público alvo, sendo assim, houve a divulgação 

de um questionário de “Levantamento de Dados”, que no geral tinha como objetivos saber qual era o 

nível de educação empreendedora que o público alvo do projeto possui, como também saber se uma 

grande maioria possui algum interesse no ramo empreendedor, ou até mesmo se tem ou tiveram 

alguma ideia que possa virar um negócio. Além do questionário, foi realizado o levantamento 

bibliográfico pelos bolsistas e voluntários do projeto, logo depois houve a elaboração do material 

gráfico na qual foi definida a identidade visual do projeto e finalizando esta etapa, foi realizada a 

divulgação on-line do evento de lançamento do 99Startups. Portanto, como apenas esta meta foi 

totalmente concluída até dado momento, os resultados e discussões mais adiante dizem respeito a tal. 

A segunda etapa que está em processo de execução, iniciou-se no próprio evento de 

lançamento do 99Startups que ocorreu no dia 18 de Julho de 2017, em tal evento houveram palestras 

de cunho motivacional ao empreendedorismo, tendo como finalização do evento, uma apresentação 

do projeto e a abertura de inscrições on-line a partir desta mesma data. Pretende-se ainda nesta mesma 

etapa iniciar as capacitações com a oferta de curso de curta duração com temas de formação em 

empreendedorismo e inovação (Mercado, Plano de Negócios, Canvas, Pitchs, MVPs, dentre outros 
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tópicos), e concluindo esta meta serão disponibilizados minicursos sobre tópicos/tecnologias 

identificadas como alvos ou de interesse dos participantes para seus projetos. 

Todos os processos à serem realizados na penúltima etapa, irão ocorrer na forma de encontros 

semanais para mentorias e desenvolvimentos do MVPs dos projetos. A última meta do projeto é a 

realização de uma feira de negócios com stands e apresentação dos projetos desenvolvidos à 

sociedade. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados referentes a primeira pesquisa, ou seja, o questionário “Levantamento de Dados”, 

mostram que a maioria dos interessados são alunos do IFRN – Campus Apodi ou estão cursando 

alguma universidade, e ainda há os que não estão estudando no momento. Dentre os alunos e ex-

alunos do Campus Apodi, todos estão cursando ou cursaram algo relacionado a informática. Com 

relação ao empreendedorismo, a maioria não tem formação prévia na área, mas possui interesse em 

montar um negócio, como os gráficos a seguir apresentam:  

Figura 1 – Gráfico com os dados sobre a formação do público na área de empreendedorismo. 

Figura 2 - Gráfico com os dados sobre o interesse do público em empreender. 
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A definição da identidade visual do projeto foi de fundamental importância para o processo 

de divulgação, já que a marca representa o 99Startups, colaborando para que o público conheça o 

projeto. Assim, definir a identidade é fazer a marca pela qual o projeto será conhecido entre todos 

que acompanharem ou não. Junto com o brasão, também foram produzidas camisetas e todo um 

material de marketing para divulgação, inclusive, bloquinhos de nota distribuídos durante o primeiro 

evento.  

Figura 3 - Logomarca do projeto. 

Visando a divulgação do projeto e buscando uma forma para comunicação com o público, os 

meios utilizados para tais tarefas são baratos e acessíveis, são esses o site do projeto, que é o principal 

meio de comunicação, já que no mesmo consta todas as informações sobre o projeto, uma 

apresentação geral da trilha e também dos componentes da equipe 99Startups, como também 

informações sobre eventos realizados, a página no Facebook, e ainda as publicações no site do IFRN 

– Campus Apodi. Nessa etapa inicial, a colaboração da coordenação do IFRN foi fundamental para

alcançar o público, já que desta maneira é mais fácil a comunicação com alunos e ex-alunos do

campus, para que estes conheçam os outros meios de divulgação do projeto.

Para melhor entendimento e desenvolvimento do projeto, o mesmo foi dividido em fases e 

assim foi feita a “Trilha 99Startups”, que divide o projeto em metas a serem cumpridas e facilita o 

entendimento para iniciantes na área de empreendedorismo. A trilha conta com os seguintes passos: 

“Inscrição”, é o primeiro passo, pois permite a ingressão no projeto; “Definição das ideias e formação 

das equipes”, após a inscrição, as equipes devem ser montadas de forma diversa e então, pensar na 

ideia de negócio; “Entendendo o negócio”, com a ideia em mente, os participantes devem entender 

os princípios de um empreendimento, as bases de sua startup; “Desenvolvendo o MVP”, o produto 

mínimo viável é a primeira amostra de seu projeto; “Lançando a startup”, durante o lançamento, todas 

as equipes apresentação seus respectivos “pitches” para empreendedores. A intenção é conseguir 

lançar o maior número de projetos possíveis; “Planejando a incubação”, é o último passo e é destinado 

a(s) equipe(s) que conseguir(em) conquistar os empreendedores pelo “pitch”. Assim, será 

apresentado o investimento necessário para pôr o projeto em prática. 

O primeiro evento do projeto, foi o evento de lançamento, chamado de “Lançamento 

99Startups”, que ocorreu dia 18 de Julho, no IFRN – Campus Apodi. Contando com palestrantes 

diferentes, o evento tinha o objetivo de motivar os prováveis participantes das capacitações, sendo 

assim, o importante era explicar o básico a respeito de startups, como funcionam, para que servem, 

qual a finalidade, e assim, deixar o público empolgado para interagir com o projeto.  
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Após o evento de lançamento, o Formulário de Avaliação foi divulgado entre os participantes 

e apresentaram resultados positivos, como os gráficos a seguir apresentam: 

Figura 4 - Gráfico com os dados de avaliação do projeto “99Startups”. 

Figura 5 - Gráfico com os dados de avalição do Evento de Lancamento do projeto "99Startups". 

Analisando os resultados da primeira etapa do projeto, observa-se que o público conquistado 

aprova a ideia. Ainda é significativo mencionar que o projeto se preocupa com qualidade, então as 

avaliações recebidas foram de fundamental importância para direcionar o prosseguimento do projeto 

diante do público e assim, procurar melhorar, dependendo dos resultados. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto mostra-se efetivo no que se propôs a fazer. A receptividade do público, o 

desenvolvimento de uma trilha real para as equipes e a organização e realização de um evento 

motivacional, nos leva a acreditar que o objetivo primordial do projeto, ou seja, a disseminação da 

cultura do empreendedorismo, está sendo alcançado. 

 Portanto, como o público já demonstra interesse no projeto e se mostra disponível 

para aprender mais sobre os princípios do empreendedorismo, as capacitações logo poderão ser 

iniciadas,atingindo-se assim os demais objetivos do projeto, o desenvolvimento de pelo menos, 
duas startups, e a geração de oportunidades de realização da prática profissional.  
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ENTRE UMA AULA E OUTRA: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS TECIDA POR 

MONITORAS NUM PROJETO DE EXTENSÃO MULHERES MIL/IFRN 

OLIVEIRA, A. S.1; QUEIROS, M.L.C.2 e GAMA, R.E.S.3

1,2,3 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O presente trabalho emerge a partir da visão 

de duas alunas monitoras – uma bolsista e 

outra voluntária – em relação às 

reverberações do processo formativo de 

trinta mulheres em situação de 

vulnerabilidade social e econômica através 

do projeto de extensão Mulheres Mil, no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

Campus Pau dos Ferros, o qual tem como 

objetivo promover a inclusão social e 

econômica de mulheres no contexto em que 

estão inseridas através da qualificação 

profissional. Nesse recorte, as monitoras, 

também integrantes deste processo de 

aprendizado por acompanhar a execução das 

ações formativas e assessorar os 

profissionais que ministram aulas no curso, 

descrevem suas experiências ao vivenciarem 

práticas formativas desenvolvidas em sala 

de aula ressaltando a relevância do curso, 

não somente no âmbito da formação 

profissional em si, mas no crescimento 

pessoal dessas mulheres, na força e vontade, 

na persistência e na forma como passam a 

enunciar e acreditar que seus projetos podem 

se tornar realidade. Assim, essa escrita se 

apresenta como relato de um movimento 

exotópico realizado pelas monitoras 

sinalizando pistas em relação ao processo 

formativo das alunas cursistas e das 

tessituras que emergem a cada encontro e a 

cada temática trabalhada no curso, 

reverberando num fazer coletivo, sempre em 

devir, fortificando o empoderamento 

socioeconômico, político e cultural dessas 

mulheres cursistas. As análises aqui postas 

se sustentam nos relatos diários das 

cursistas, sendo esses tensionados pelos 

conceitos de diálogo, escuta e de estética 

respaldados na escrita de Bakhtin e no 

conceito de poder que se sustenta nos 

escritos de Foucault. Conceitos que 

tensionam nosso olhar para esse curso como 

acontecimento que ressignifica trajetos, 

lugares e práticas. Os relatos das monitoras 

se apresentam como parte constituintes das 

reuniões da coordenação do projeto e 

colaboradores (docentes e técnicos do 

campus), os quais emergem como 

indicativos que possibilitam a 

reorganização, manutenção e/ou 

aprofundamento de metas traçadas no 

projeto no intuito de apoiar iniciativas 

coletivas entre as partes envolvidas, em 

especial,  por parte das alunas cursistas no 

desenvolvimento de ações que possibilitem 

a visibilidade e o reconhecimento social, 

cultural e econômico dialogando com  

contextos diversos (feiras, cooperativas e 

outros) tendo a educação acadêmica e 

profissional como elementos permanentes e 

indissociáveis no seu trajetar.  

PALAVRAS-CHAVE:  Vulnerabilidade socioeconômica; gênero; formação profissional; coletivo; 

diálogo. 
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ABSTRACT 

The present study emerges from the vision of two 

students - a student of scholarship and a 

volunteer - regarding the repercussions of the 

formative process of thirty women in situations 

of social and economic vulnerability through the 

extension of Projeto Mulheres Mil, at the Federal 

Institute of Education Science and Technology of 

Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros, 

which aims to promote the social and economic 

inclusion of women in the context in which they 

are inserted through professional qualification. In 

this section, the monitors, who are also part of 

this learning process, participate in the training 

actions and assist the professionals who give 

classes in the course, describing their 

experiences when experiencing classroom 

practices emphasizing the relevance of the 

course, not only in the classrooms but in the 

personal growth of these women, in strength and 

will, in persistence and in the way they reports 

and believe that their projects can become a 

reality. Thus, this writing is presented as an 

account of an exotopic movement performed by 

the monitors signaling clues in relation to the 

formative  

process of the curistas and the tessituras that 

emerge in each class and each theme worked in 

the course, reverberando a collective doing, 

always in becoming, strengthening the 

socioeconomic, political and cultural 

commitment of these students. The analyzes 

presented are based on the students' daily reports, 

which are provoked by the concepts of dialogue, 

listening-in and aesthetics backed by Bakhtin's 

writing and the concept of power that is based on 

Foucault's writings. Concepts that direct our look 

at this course as an event that speaks of ways, 

places and practices. The stories of the monitors 

are presented as part of the project coordination 

meetings and collaborators (campus teachers and 

technicians), which emerge as indicatives that 

allow the reorganization, maintenance and / or 

deepening of the objectives outlined in the 

project to support initiatives, by students in the 

development of actions that allow social, cultural 

and economic visibility and recognition through 

dialogue with diverse contexts (fairs, 

cooperatives and others) with academic and 

professional education as permanent and 

inseparable elements in their trajectory. 

1 INTRODUÇÃO 

Os contextos vivenciados e tecidos por mulheres vêm sendo discutidos permanentemente, e 

se apresentam como objeto de inúmeras pesquisas. Pesquisas que denunciam mecanismos de 

invisibilidades das mulheres como sujeitos autônomos e sinalizam que boa parte dessas ainda vive 

em situação de vulnerabilidade com a presença de diversos tipos de violência nos mais diversos 

espaços: domiciliar, acadêmico-profissional, artístico-culturais e outros. E, diante dessa conjuntura, 

muitas entidades, num diálogo permanente com a sociedade e grupos políticos, vêm propondo 

políticas públicas de modo a sanar ou minimizar mecanismos de controle e invisibilidade que se 

estabelecem em relação às oportunidades referente ao gênero feminino, em especial, no 

reconhecimento profissional, já que, num período recente, pesquisas mostram que as mulheres 

apresentam maior escolaridade que os homens. Contudo, mulheres ainda permanecem vítimas do não 

reconhecimento e vulneráveis a espaços precários e atividades econômicas informais. 

KEYWORDS:  Socioeconomic vulnerability; genre; professional qualification; collective; 

dialogue. 
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 Oportunizar programas que integrem a comunidade local, bem como proporcionem diálogos 

e encontros nos âmbitos regionais, nacionais e internacionais às realidades das mulheres dentro de 

perspectivas de trabalho como princípio educativo é essencial para as políticas públicas de gênero no 

contexto brasileiro. E, é nesse plano de problematização que o Programa Nacional Mulheres Mil se 

apresenta como uma política pública para o fortalecimento de mulheres nos contextos em que vivem 

atrelando educação e trabalho. Fundado pela portaria MEC nº 1.015, de 21 de julho de 2011, 

publicada no Diário Oficial da União, em 26 de julho de 2011, o programa proposto pelo governo 

federal se apresenta como ferramenta de redução da desigualdade social e econômica de populações 

marginalizadas e de firmar o compromisso do país com a defesa da igualdade de gênero.  

 O programa que tem como base o tripé educação, cidadania e desenvolvimento sustentável, 

proposto como projeto institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte-IFRN se apresenta, no Campus Pau dos Ferros, nesse ano de 2017, num formato de 

curso de formação inicial e continuada “Costureiro: tecendo identidades, bordando trajetos e 

alinhavando empoderamento” para trinta mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica 

e com baixo nível de escolaridade com foco na diminuição de problemas sociais em comunidades de 

baixo índice de desenvolvimento na região do alto oeste potiguar. 

Iniciado no mês de junho do ano supracitado, após diálogo entre a direção geral, coordenação 

do curso e de extensão do campus, juntamente com cidades da microrregião de Pau dos Ferros e 

secretarias de desenvolvimento social, os núcleos temáticos que constituem a estrutura do curso 

proposto começaram a ser executados e encontram-se em processo de realização. Também é 

importante salientar que a proposição do curso não tem somente o perfil administrativo, mas, 

sobretudo, de coletividade impulsionada pelo desejo de superação das desigualdades, por relações 

mais horizontais, em especial, em relação à desigualdade de gênero.  

Um fazer coletivo compartilhado por todos os sujeitos participantes. Mas, nessa escrita, a 

ênfase desse fazer será alinhavada pelos olhares das monitoras. As quais, como integrantes desse 

processo de aprendizado, por acompanhar e assessorar os docentes na execução das ações do curso e 

atender de modo imediato as alunas cursistas nas suas necessidades diversas, percebem-se como parte 

do processo formativo e também como sujeitos que registram esse devir da formação e suas 

ressonâncias no processo de ser enquanto sujeito que revelam um duplo processo formativo (não só 

das cursistas, mas de todos os envolvidos) entendido como um diálogo, que como afirma Bakhtin 

(2010), é tecido pela responsabilidade – de acolher o outro e a proposta em questão – e, uma 

respondibilidade – de se perceber nesse plano e produzir algo como resposta implicada. 

Assim, o curso é mais que um projeto de extensão porque proporciona novas oportunidades a 

essas mulheres de tecerem seus lugares nos contextos onde vivem revisitando vivências esquecidas, 

a autoconfiança, a autoestima e a percepção de serem únicas e conscientes de si e do outro assinando 

projetos de vida e, sobretudo, almejando a integração no mundo do trabalho, constituindo sua renda 

e participando como sujeito ativo em sua comunidade. É um ato de empoderamento, inclusão, 

solidariedade, alinhamento de trajetos por meio da educação. Nesse sentido, o curso ultrapassa a 

dimensão material e passa a ser lugar de afirmação, de fortalecimento de relações horizontais e 

potentes. 

2     METODOLOGIA 

A metodologia dessa escrita está relacionada intimamente como a metodologia da proposta 

do projeto que tem no diálogo, na escuta e na problematização das relações de poder, o tripé para a 
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produção de visibilidades de subjetividades das mulheres cursistas. O curso de formação profissional 

e continuada “Costureiro: tecendo identidades, bordando trajetos e alinhavando empoderamento”, 

vinculado ao Programa Mulheres Mil, é atravessado por diversas temáticas, entre elas: saúde da 

mulher; autoestima e relações interpessoais; gênero, cidadania e direitos da mulher; modelagem e 

corte-costura; segurança do trabalho; empreendedorismo; e outros que integram processos de 

emancipação das mulheres (ver imagens 3, 4, 5 e 6).  

É sempre por meio do diálogo, que se apresenta como uma grande colcha de retalhos, que 

conseguimos nos aproximar das cursistas e de suas visões sobre o curso que reverberam num 

movimento de acolhimento e que rompem com os resquícios de limitação ou preconceito, seja esse 

de ordem econômica, acadêmica, de gênero e/ou geracional. Observar e participar das aulas, num 

movimento exotópico, também é uma forma de compartilhar aprendizados e ensinamentos que o 

curso nos proporciona enquanto monitoras. 

Por meio de temáticas apresentadas e trabalhadas em sala de aula podemos visualizar o 

crescimento acadêmico, profissional e intelectual dessas mulheres. É notório a integração nas aulas, 

a vontade pelo aprendizado e pela inserção no mundo do trabalho. O curso proporciona diálogos 

espaço-temporais e históricos que fazem com que essas mulheres retomem a ação, a luta pelos seus 

sonhos e direitos que, muitas vezes, foram sobrepostos por interesses de outros.  

Isso fica evidente quando, por exemplo, a aluna Andréa Patrícia relata em uma das aulas: “Eu 

acreditava que não era capaz, hoje eu vejo que posso realizar meus sonhos”. Ver que elas passaram 

a planejar seus sonhos e acreditar que são capazes, isso nos traz uma gratificação sem tamanho. 

Algumas aulas nos chamaram bastante atenção, entre elas está a primeira aula de Português, 

correspondente ao núcleo propedêutico, na qual a professora Janaina Sofia trabalhou uma dinâmica 

chamada “Colcha de Retalhos”. Nesse processo, cada aluna trouxe um pedaço de tecido e, no retalho, 

cada cursista colocou o que esperava do curso. No final da disciplina, os pedaços de tecido foram 

alinhavados formando uma colcha de tecido com os desejos delas (ver imagens 1 e 2).  

A aula, além de trabalhar a produção textual de modo espontâneo e proporcionando a autoria 

e a produção de sentido, se apresentou como uma “paráfrase” das histórias dessas mulheres atreladas 

à proposta do curso tecendo um devir, um lugar que acolhe a diversidade de ser e estar de cada uma 

delas...um coletivo! 

IMAGEM 1 – Iniciando a colcha com a 

professora Janaína 

IMAGEM 2 – Colcha de retalhos concluída 
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IMAGEM 3 – Exibição do filme Vida Maria 

IMAGEM 5 – Aula de modelagem  

Fontes: Arquivos das autoras. 

IMAGEM 4 – Registro de uma aluna – mapa da 

vida 

IMAGEM 6 – Atividade de integração 

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No projeto registramos seis resultados esperados e estamos trabalhando para que os mesmos 

sejam alcançados até conclusão do projeto: a) que todas as cursistas ingressantes finalizem o curso 

com aproveitamento relevante; b) constituir uma rede de acompanhamento e incentivo da formação 

acadêmica das alunas para que avancem no seu processo de escolarização; c) construir diálogo com 

associações de artesãos da microrregião de Pau dos Ferros de modo a disseminar os trabalhos das 

alunas produzidos durante o curso; d) apoiar iniciativas das alunas e ingresso das mesmas como 

profissionais autônomas na região; e) publicar trabalhos e participar de eventos locais, regionais e 

nacionais socializando a experiência vivida no processo de formação e seus impactos nos contextos 

individual e coletivo, os desafios em torno das metodologias desenvolvidas com foco na formação 

profissional, identidade e gênero; f) divulgação das atividades realizadas durante e após o curso no 

site da instituição e demais redes sociais.

É importante ressaltar que algumas alunas já atuam na área de costura e, parte do grupo, 

acompanhado também pela secretaria de desenvolvimento do município no qual reside, intenta 

montar uma cooperativa. E, no intuito de se aproximar do impacto produzido pela oferta do curso, 

estamos discutindo a elaboração de um instrumento para aplicar com as egressas relacionado ao 

questionário aplicado no momento da inscrição. 
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4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressaltando a importância do curso como espaço de formação profissional e de 

empoderamento, enxergamos através do mesmo o fortalecimento da mulher enquanto sujeito 

potente, criador, político e constituinte de uma estética que opera no coletivo, superando 

estereótipos e mecanismos de invisibilidade criados pela sociedade ao longo do tempo. Nesse 

contexto, o curso se apresenta como plano de potência pessoal e coletivo, intelectual, social e 

econômica permeado pelo diálogo entre a diversidade do ser mulher. E, no fechamento dessa 

escrita, recebemos um áudio de uma cursista relatando seu desejo de entrar para uma faculdade e de 

como se sentiu valorizada não só com o curso, mas também pela oportunidade de realizar um 

tratamento dentário no campus. Seguimos! 
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LINGUAGENS DO LAJEDO: PRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO EM APODI 

DANTAS, Carlos Fran Ferreira (IFRN)1 

DANTAS, Sabrina Guedes Miranda (IFRN)2 

FERNANDES, Luiza Helena Praxedes (IFRN)3 

RESUMO 

O objetivo principal desse trabalho é apresentar o 

projeto de extensão para a internacionalização das 

informações do museu arqueológico em Soledade – 

RN. Durante as aulas de inglês e espanhol, nas turmas 

de 4° ano de Biocombustíveis e Informática os alunos 

serão desafiados a trabalhar com a tradução como 

técnica e ferramenta principal para a 

internacionalização de um site para o Museu do 

Lajedo. Pretende-se tornar conhecido o trabalho de 

preservação arqueológica da região, bem como 

aproximar nossos alunos da comunidade, com o 

propósito de deixarem uma contribuição real para a 

região.

ABSTRACT 

This work has as a main objective to present an 

outreach project to internationalize the information 

on the website from the archaeological site located in 

Soledade – RN. During the English and Spanish 

classes, the students from the 4Th year of Biofuels and 

Informatics will work with translation as the main 

tool to internationalize the website from the Museum 

of Lajedo.  This project intends to make known the 

work of archeological preservation of the region, as 

well as to bring our students closer to the community, 

with the purpose of making a real contribution to the 

region. 

1 INTRODUÇÃO 

O Lajedo de Soledade é um dos sítios arqueológicos mais antigos e importantes do Brasil e 

sua fama ultrapassa as fronteiras nacionais, foi inclusive, tema de um documentário da BBC de 

Londres em (LAJEDO DE SOLEDADE, 2017). Localizado em Soledade, comunidade rural da 

1 Mestre em Ciência da Computação pela UERN/UFERSA. Professor de Informática no IFRN.  

2 Especialista em Ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras pela UERN. Professora de Inglês no IFRN. 

3 Mestra em Letras pela UERN. Professora de Espanhol no IFRN.  

PALAVRAS-CHAVE:  Tradução, Linguagens, Tecnologia, Internacionalização, Lajedo. 

KEYWORDS:  Translation, Languages, Technology, Internationalization, Lajedo. 
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cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, a menos de 300 metros da vila de moradores, o Lajedo é 

um dos mais importantes pontos de turismo na região, e alvo de pesquisas científicas ao longo de sua 

descoberta.  

A porta de entrada à visitação do sítio é o museu arqueológico do Lajedo, localizado na vila 

de Soledade. O museu foi fundado em 1993 pela Petrobrás e é mantido atualmente pela Fundação 

Amigos do Lajedo de Soledade (FALS). Possui um significativo acervo de utensílios de pedras 

primitivos, fósseis, maquetes e inúmeros painéis fotográficos do sítio com informações descritivas 

sobre todo esse material. 

No entanto, apesar da extrema relevância deste sítio para comunidade local, bem como a nível 

internacional, ao visitarmos o museu arqueológico, durante a semana pedagógica, do ano em curso, 

promovida pelo Campus Apodi evidenciamos a necessidade de práticas de internacionalização deste 

espaço, ou seja, recursos próprios do museu que permitissem aos falantes de outros idiomas a 

compreensão das informações disponibilizadas em língua materna (LM) no local.  

Após a apreciação da estrutura do museu, não encontramos nenhuma tradução para língua 

estrangeira nos painéis e demais exposições disponibilizadas. Indagamos ao responsável sobre os 

procedimentos para atendimento de estrangeiros. Pelo relato, sempre que visitantes internacionais 

chegam ao Lajedo, eles trazem seus próprios intérpretes, já que não há neste espaço nenhuma 

informação disponível em outro idioma, além do português. 

Evidenciamos ainda que o endereço eletrônico do museu, encontra-se desatualizado e também 

não dispõe de qualquer informação em um idioma estrangeiro que possa suprir, por exemplo, a 

ausência de informações no museu em outra língua, além da materna. 

Neste sentido, considerando a importância do sítio arqueológico para a região, como ponto 

turístico nacional e internacional e espaço de pesquisas científicas, históricas e arqueológicas faz-se 

necessário a disponibilização das informações contidas neste espaço em língua estrangeira moderna. 

Para tal, propomos por meio do presente projeto a criação de estratégias que possibilitem a 

internacionalização das informações referentes ao Lajedo de Soledade presentes no museu 

arqueológico e na página virtual do sítio. Tais estratégias consistem inicialmente, na criação de uma 

página virtual divulgativa para o museu, com a opção de uma interface em dois idiomas estrangeiros 

distintos: inglês e espanhol e  posteriormente, na produção de audiodescrições dos conteúdos 

apresentados nas exposições do museu arqueológico nos  idiomas estrangeiros mencionados, de 

forma que as informações concernentes ao sítio arqueológico sejam acessíveis a falantes nativos 

dessas línguas ou aqueles que as tenham aprendido como segunda língua ou língua estrangeira (LE). 

Além disso, é ainda o nosso objetivo com esse projeto, sensibilizar os discentes envolvidos em 

relação à importância do Lajedo a nível local e internacional, assim como, habilitá-los, por meio da 

aplicação prática dos conhecimentos técnicos em informática e linguísticos em língua espanhola e 

inglesa, a intervir proficuamente em favor da sua comunidade, contribuindo para o progresso da 

mesma. Visto que é de suma importância a inserção do aluno em situações de aprendizado 
desenvolvidas em um espaço pertencente à sua realidade cultural e cotidiana, proporcionando-lhe 
muito além do mero fazer científico teórico e técnico, mas o fazer educacional prático e atuante em 

sua comunidade. 

Considerando isto, restringiremos o desenvolvimento desse projeto aos alunos do quarto ano 

dos cursos técnico integrado em Informática e Biocombustíveis, do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN, Campus Apodi, não somente por 

serem alunos com um nível mais avançado, em relação aos conteúdos exigidos para realização da 

presente proposta de trabalho, mas também, por serem alunos concluintes dos referidos cursos e que 
portanto, poderão deixar uma contribuição para comunidade por meio do IFRN, campus Apodi.    

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1502



 

Dessa forma, o presente projeto concentra-se nas áreas de Tecnologia e produção e 
Educação, considerando que pretendemos implementar o uso e a produção de tecnologia por meio 
das aulas de informática e línguas estrangeiras disponibilizadas no currículo dos alunos. Para a 
execução desse projeto e sua conclusão exitosa, contaremos com as contribuições das disciplinas: 

Inglês, Espanhol e disciplinas técnicas de informática. 

As principais técnicas utilizadas pelos alunos para a internacionalização do site e a criação de 
audiodescrições será a tradução de textos em língua materna para língua estrangeira e produção 
de páginas web dinâmicas seguindo as recomendações do WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines) (WAI, 2017). 

No que diz respeito ao uso da técnica de tradução nas aulas de línguas, têm-se uma 
ferramenta estigmatizada por anos, desde que o Método Gramática e Tradução (MGT) 
tornou-se uma metodologia “fracassada ou inferiorizada” pelos novos métodos de ensino, fazendo 
da tradução uma ferramenta pouco ou nunca utilizada pelos professores, restringindo-se apenas aos 
níveis iniciais, para facilitar a compreensão ou para explicar vocábulos ou expressões da língua-

alvo.  
[...] o uso tradicional da tradução envolvia a memorização exaustiva de listas de 

palavras e, no MGT, a memorização também de sentenças modelares a serem 

traduzidas. Os novos defensores da tradução em aula de LNM procuram evitar frases 

isoladas e propõem a utilização exclusiva de textos como material para tradução em 

sala de aula, entendendo que frases isoladas são descontextualizadas e que a tradução 

contemporaneamente deve ser um exercício contextualizado. (SOUZA CORRÊA; 

FROTA, 2014, p. 172) 

É nesse sentido que o projeto traz para a sala de aula o uso da tradução dos textos já existentes 

no site como ferramenta de ensino e aprendizagem em LE, por considerar que a atividade tradutora é 

uma habilidade a ser desenvolvida assim como ler, escrever, ouvir e falar. Essa ideia de “quinta 

habilidade” é defendida por Welker (2004). 

A tradução pode aparecer como uma habilidade comunicativa que, ao lado de outras 

como “ler, escrever, compreender a fala e falar” (WELKER, 2004, p.3), deve ser 

praticada durante a aprendizagem, já que - usando mais uma vez as palavras de 

Welker - “pessoas que não são tradutores profissionais vêem-se às vezes na situação 

de terem que traduzir - oralmente ou por escrito - tanto na direção LE-LM quanto na 

outra” (2004, p.6), independentemente se a língua é estudada como língua estrangeira 

ou como segunda língua. (WELKER, 2004, p.3 apud BOHUNOVSKY, 2011, p. 212) 

Portanto, quando associada à metodologia adequada e com intuito de atender as necessidades 

comunicativas do falante, a tradução é um recurso precioso para ensino/aprendizagem de uma LE. 

Dessa forma, ao contrário do que possa parecer, em virtude do desgaste do método Gramática e 

Tradução, como já foi dito anteriormente, o ensino da tradução é competência a ser explorada em sala 

de aula no processo de aprendizagem de uma LE.  

A habilidade de “mediação linguística” não coincide com aquilo que geralmente 

entendemos como habilidades tradutórias que um tradutor profissional deve 

desenvolver ao longo da sua formação. Mas, a “mediação linguística” deve fazer 

parte do processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, levando em 

consideração o número cada vez maior de contatos entre sujeitos de culturas 

diferentes, “nos quais nem todos os participantes possuem as condições linguísticas 

necessárias para a comunicação. (GNUTZMANN, 2000, p.3 apud, BOHUNOVSKY, 

2011, p. 212) 
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Buscando ser uma proposta de atividade que proporcione ao aluno, não apenas conhecimento 

relacionado aos aspectos linguísticos, mas também aos aspectos culturais que envolvem o 

aprendizado de uma língua, é que a tradução de textos contribui para a formação crítica daquele que 

a faz, quando este precisa se apropriar da cultura do outro a fim de melhor expressar ideias, sentidos 

e significados. Assim, de acordo com Hargreaves (2004), 

A tradução como meio para a “conscientização cultural” dos aprendizes: [...] o 

contraste cultural gerado pela atividade de tradução é ainda mais eficaz devido ao 

fato de ser resultado da própria produção do aprendiz. A simples comparação entre 

elementos culturais distintos apresentados pelo professor ou autor do material 

didático torna o aprendiz um participante passivo no processo de aquisição, o que 

limita os resultados e aumenta a crítica à outra cultura. Por outro lado, se essa 

percepção é fruto do trabalho do próprio aprendiz, essa consciência é internalizada e 

finca raízes mais profundas. (HARGREAVES, 2004, p.55, apud BOHUNOVSKY, 

2011, p. 213) 

No que tange às técnicas e estratégias de acessibilidade e internacionalização faremos uso do 

recurso tecnológico da audiodescrição (AD) e da criação de páginas virtuais multilíngues. A AD  se 

insere no contexto moderno como ferramenta também de tradução, que permite o acesso ao 

conhecimento em situações, outrora limitadoras para o público com determinadas deficiências. Motta 

e Filho (2010) definem a AD como “uma atividade de mediação linguística, uma modalidade de 

tradução intersemiótica, que transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso 

à cultura e à informação, contribuindo para a inclusão cultural, social e escolar.”  

A AD também se insere como um recurso de acessibilidade no tocante ao 

ensino/aprendizagem de uma LE, como um uma parte inerente à tradução e que somada a ela, auxilia 

no desenvolvimento das demais destrezas comunicativas. De acordo com Barbosa (2012) 

Ao transformar o visual em verbal o aprendiz que usa das técnicas de AD, reforça os 

conteúdos linguísticos, assim como desenvolve a compreensão e produção oral e a 

compreensão e produção leitora. (BARBOSA, 2012. p. 4?) 

Considerando isto, o estudante de uma LE desenvolve simultaneamente uma série de 

competências comunicativas a medida que traduz o conteúdo imagético para o mundo das palavras 

em uma língua estrangeira. 

Diante de tais considerações, salientamos a importância da aplicabilidade dessas reflexões 

mediante a realização do presente projeto, o qual será desenvolvido na cidade de Apodi, no Rio 

Grande do Norte, por meio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-IFRN, Campus 

Apodi e proporcionará aos discentes envolvidos, o diálogo entre diferentes linguagens em um 

contexto prático, real e comum à realidade do aluno.     

2     METODOLOGIA 

Para a realização deste projeto, foram delimitadas algumas metas e estabelecidas atividades 

para a efetivação dos objetivos aqui pretendidos. Nesse sentido, foram definidas 4 metas a seguir: 

 META 1 - Sensibilização de discentes em relação à importância do Lajedo a nível local e

internacional.

Esta meta compreende ações de sensibilização sobre a importância do Lajedo e o engajamento 

dos discentes nas demais ações do projeto, de forma à articular o ensino, pesquisa e extensão. 
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Para atingir a meta em questão, serão realizadas as seguintes atividades: 

 Apresentação do projeto para as turmas do 4º ano de Informática e Biocombustíveis.

 Visita ao museu e ao lajedo (sítio arqueológico).

 Realização de entrevistas:

o Com os moradores locais da comunidade para conhecer a relevância local

atribuída ao sítio arqueológico.

o Com a secretaria de turismo para conhecer a situação do Lajedo como ponto

turístico.

o Com os organizadores do museu para saber da real necessidade do uso de

material em língua estrangeira.

o Com a escritora e ativista em prol da preservação do Lajedo de Soledade Maria

Auxiliadora Maia, com intuito de conhecer as dificuldades enfrentadas ao

longo dos anos para continuidade do Sítio.

 META 2: Capacitar os alunos para tradução de texto e transcrição para áudio descrição em

língua inglesa e espanhola.

Para alcance desta meta, serão realizadas oficinas com os discentes engajados expondo 

conceitos e procedimentos para a produção das traduções e áudio-descrições. Assim, ressaltamos a 

execução das seguintes oficinas: 

 Oficina de tradução em inglês e espanhol

 Oficina de leitura de textos para áudio-descrição em inglês e espanhol.

Ao fim da execução das oficinas, espera-se ter discentes capacitados para tais produções e a 

produção das traduções e áudio-descrições de textos do museu do Lajedo de Soledade. Tais produções 

serão utilizadas nas atividades da meta 3, apresentada a seguir. 

 META 3: Habilitar os alunos em acessibilidade e internacionalização na web.

Nesta meta, serão envolvidos apenas os discentes do curso de informática por tratar-se de 

atividades técnicas mais específicas do referido curso. Serão realizadas: 

 Oficina sobre acessibilidade na web

 Oficina de internacionalização de sites

 Seleção dos textos em língua materna a serem usados na página virtual e na

audiodescrição.

 Tradução dos textos selecionados para página virtual e para produção das

audiodescrições.

 Gravação das audiodescrições em inglês e espanhol.

Estas oficinas permitirão o contato dos discentes com técnicas para construção de páginas web 

com melhor organização dos conteúdos e acessibilidade dos mesmos. 

 META 4: Criação de uma página virtual bilíngue e produção de áudio descrições do acervo

do museu em Inglês e espanhol.

 Criação de uma página virtual com uma interface estrangeira bilíngue (inglês e

espanhol.

 Produção de audiodescrições para o museu do Lajedo de Soledade.

 Desenvolvimento de um sistema de acesso às audiodescrições produzidas para.
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Nesta última meta espera-se que os alunos apliquem os conhecimentos obtidos nas metas 

anteriores para criação de uma página virtual para o museu com uma interface estrangeira bilíngue, 

nos idiomas inglês e espanhol e produzam as audiodescrições dos textos selecionados do museu, bem 

como, desenvolvam um sistema que possibilite o acesso às mesmas. 

Consideramos que a metodologia descrita será adequada a efetivação dos objetivos propostos 

neste trabalho e que dessa forma, os mesmos serão alcançados no decorrer da aplicação de cada uma 

das etapas mencionadas. 

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos com esse projeto sensibilizar os discentes do IFRN, campus Apodi para 

importância cultural, social e financeira do sítio arqueológico Lajedo de Soledade a nível local, para 

toda comunidade apodiense, nacional, e internacional. Bem como, contribuir significativamente na 

ampliação do alcance divulgativo do Lajedo de Soledade por meio do desenvolvimento e 

fornecimento de produtos tecnológicos de internacionalização para este sítio arqueológico. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Linguagens do Lajedo busca garantir que o patrimônio histórico e cultural do sítio 

arqueológico em Soledade seja conhecido e acessível a falantes de língua inglesa e espanhola, além 

de aproximar os alunos concluintes do Campus Apodi, da comunidade local enquanto pertencentes e 

responsáveis pela manutenção desse espaço.   
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INCLUSÃO DIGITAL E ENSINO DE ALGORITMOS NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA 

NASCIMENTO, A. P. C.; NUNES, I. P.; OLIVEIRA, L. S.; MACEDO, M. B. R.; e ALVES, I. A. C. 

IFRN – Campus João Câmara 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Com o surgimento de novas tecnologias uma nova 

problemática surgiu: a exclusão digital. Com a 

crescente demanda de profissionais na área de TI, é 

fundamental o incentivo dos estudantes pela área de 

modo que os que se identificarem possam se tornar 

futuros profissionais neste setor. Logo, é essencial a 

existência de projetos que incentivem o interesse pela 

informática. Visando isso, o objetivo do projeto é 

estimular o interesse pela área promovendo a inclusão 

digital na sociedade de João Câmara.

DIGITAL INCLUSION AND THE TEACHING OF ALGORHYTHMS 

IN PUBLIC SCHOOLS IN JOÃO CÂMARA CITY 

ABSTRACT 

As new technologies come up, a new problem takes 

place: the digital exclusion. Since the demand of IT 

professionals increase, it is fundamental the students' 

encouragement for this area so that those who identify 

themselves with IT can become future professionals 

in this field. Therefore, it is essential to have projects 

that encourage interest in information technology. 

With that in mind, the objective of the project is to 

stimulate interest in the area by promoting digital 

inclusion in the community of João Câmara city. 

1 INTRODUÇÃO 

Devido ao incessante avanço tecnológico, os diversos campos profissionais vêm 

modernizando-se cada vez mais, produzindo sistemas que facilitam as atividades cotidianas, 

disponibilizando cada vez mais serviços através da Internet. Além disso, uma taxa crescente da 

sociedade está aderindo à rede. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor de Internet 

no Brasil, em 2010, 34% da população brasileira se classificava como usuária de Internet. Já em 2013, 

esse percentual subiu para 51% da população, o equivalente a 85,9 milhões de usuários. Com a 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Informática, Exclusão Digital, Inclusão Digital, Profissionais 

KEYWORDS:  Technology, Computing, Digital Exclusion, Digital Inclusion, Professionals 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1507



demanda em constante crescimento, as ofertas de vagas para profissionais tendem, também, a 

aumentar. 

 No município de João Câmara a realidade não é diferente, apesar da existência do IFRN que 

promove aos seus alunos amplo acesso a atuação na área de informática, apenas uma pequena parcela 

dos estudantes do município tem ingressado no Instituto e uma parcela ainda menor se interessa pelo 

curso de informática.  

O projeto de extensão mostrado nesse artigo teve como objetivo proporcionar a Inclusão 

digital e o ensino de Algoritmos na comunidade de João Câmara, bem como fomentar o interesse de 

alunos das escolas públicas, estaduais e municipais, pelo estudo da informática, oportunizando o 

aumentando do número de ingressantes no IFRN Campus João Câmara na área de Informática. Dessa 

forma, o projeto de extensão visou promover a democratização à tecnologia, bem como estimular o 

interesse dos jovens ao estudo da tecnologia da informação. 

2 METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido com dois focos distintos, a inclusão digital e o ensino de algoritmo 

nas escolas da rede pública de ensino da cidade de João Câmara. A consolidação do projeto se deu 

por meio de aulas regulares de 2 dias semanais. Ocorreu paralelamente através de duas equipes de 

alunos voluntários. Foram selecionados 40 (quarenta) participantes de escolas públicas da cidade, 

sendo 20 (vinte) alunos dos 7º e 8º anos da Escola Municipal Cícero Varela, os quais participaram 

das aulas de inclusão digital; e outros 20 (vinte) do 9º ano da Escola Estadual Antônio Gomes, que 

tiveram aulas básicas de lógica de programação e algoritmos. 

No que se refere a inclusão digital cada aluno teve um computador à disposição, além da 

assistência de dois professores no decorrer das aulas. A presença dos professores foi um recurso 

essencial, pois contribuiu para um relacionamento mais próximo e cuidadoso. O tratamento foi quase 

pessoal, bem diferente de uma aula tradicional, onde o professor dá instruções à distância. Como os 

níveis de aprendizado de cada um são diferentes, os professores permitiram que cada aluno 

progredisse conforme o ritmo próprio, segundo suas necessidades e dúvidas. 

Quanto ao ensino de algoritmos, o ensino foi focado em lógica de programação de 

computadores seguindo a mesma metodologia abordada no curso de Inclusão já que o 

acompanhamento do ritmo de cada aluno é fundamental. Com aulas ministradas por dois professores 

em sala, os quais aplicaram o conteúdo através de fermentas como o code.org, ferramenta que objetiva 

desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico, e, logo após, uma introdução a Java, uma linguagem 

de programação com diversos recursos por meio da ferramenta NetBeans, que possibilita uma relação 

de fácil entendimento e compreensão por meio de seus usuários.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados alcançados foram bastante satisfatórios, tendo em vista que os 

objetivos buscados puderam ser percebidos durante o desenvolvimento do projeto. No curso de 

inclusão digital, em que os participantes não possuíam nenhum conhecimento na área, houve um 

grande avanço, os alunos passaram a compreender o funcionamento do computador, saber 

identificar e utilizar seus componentes e funções, passaram a não ter medo de utilizar o 

computador, onde foi percebido maior segurança no manuseio do mouse e teclado. Apesar de 

parecerem pequenos os avanços foram muito significativos, pois a segurança em utilizar o 
computador acrescenta bastante na autoestima dos alunos que por esse projeto puderam ser 
incluídos.  
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 Já no ensino de Algoritmos os discentes passaram a conhecer a lógica de programação, a 

qual era desconhecida por sua maioria e iniciar a concepção de algoritmos utilizando a 

linguagem de programação Java.  

Os gráficos a seguir indicam a quantidade de alunos que ingressaram no curso, quantos 

permaneceram e a quantidade de discentes que tiveram uma aprendizagem significativa.  
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    Com o termino do projeto no dia 15/02/2017 foi realizada a entrega de certificados 

referente aos dois cursos. 
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  Alunos junto com as desenvolvedoras do projeto de extensão e o seu orientador. 
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    Orientandas do curso de  Orientandas do curso de Iniciação 

     Inclusão digital, junto com o orientador    a lógica e algoritmos, junto com o orientador 

É importante relatar que durante a execução do projeto o IFRN João Câmara passou por um 

processo de greve, não sendo possível continuar o curso durante esse período, portanto o curso foi 

interrompido por algumas semanas, o que acarretou na evasão de alguns alunos. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização do Projeto de Extensão, assumimos o desafio de buscar o envolvimento 

de pessoas de variados anos escolares. O presente projeto teve o intuito de contribuir 

significativamente para o conhecimento aprofundado do ensino de algoritmos e inclusão digital, 

introduzindo importantes conteúdos que acrescentam o entendimento de aspectos tecnológicos da 

área de computação e assim contribuem para a formação de profissional dos indivíduos envolvidos.  

O projeto teve por objetivo debruçar-se no ensino de conteúdos que possibilitaram a ampla 

compreensão da área. O desenvolvimento do projeto Inclusão digital e ensino de algoritmos nas 

escolas públicas no município de João Câmara, nos permitiu enquanto alunos, articular muitos dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso com a prática em laboratórios, seminários e atividades 

em busca dos objetivos estabelecido em cada aula ministrada. Foi possível dessa, dessa forma utilizar 

o trabalho de extensão aqui relatado para articular a integração de diversos conteúdos técnicos e

humanos, proporcionando uma aprendizagem significativa, enquanto contribuíamos para a

transformação da realidade local da comunidade de João Câmara.

Tendo em vista a avaliação muito positiva desse projeto, tanto para a comunidade de João 

Câmara, quanto para os alunos voluntários, pensou-se em sua continuidade através de outros alunos 

voluntários de outras turmas nos anos seguintes. Foram sugeridas possíveis modificações no sentido 

de acrescentar alguns conteúdos não trabalhados e aperfeiçoar o trabalho desenvolvido.
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Tendo em vista a avaliação muito positiva desse projeto, tanto para a comunidade de João 

Câmara, quanto para os alunos voluntários, pensou-se em sua continuidade através de outros alunos 

voluntários de outras turmas nos anos seguintes. Foram sugeridas possíveis modificações no sentido 
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MODELAGEM, CORTE E COSTURA: INCLUSÃO E AFIRMAÇÃO 

DE MULHERES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

MEIRELES, Mirelly Karolinny de Melo 

FÉLIX, Ana Santa de Souza 

Área temática: Educação 

RESUMO 

Este projeto objetiva oportunizar a qualificação 

profissional, através do curso FIC em Costureiro, 

na modalidade presencial, de mulheres em 

condições de vulnerabilidade física, social e 

econômica, visando a sua inserção no mundo de 

trabalho informal, além de estimular a elevação 

do nível de escolaridade e contribuir para o 

resgate da autoestima e a sua valorização 

enquanto cidadãs. Tal projeto está sendo 

realizado entre os meses de Maio a Dezembro do 

presente ano e as participantes são 30 mulheres.

ABSTRACT 

This project aims to enhance the professional 

qualification, through a sewer course, in face-to-face 

mode, of women in conditions of physical, social and 

economic vulnerability to your insertion in the world 

of informal work, besides stimulating the increase of 

the level of education and contribute to the rescue of 

self-esteem and your recovery as citizens. Such a 

project is being carried out between May and 

December of this year and the participants are 30 

women. 

PALAVRAS-CHAVE:  Inclusão, Mulheres, Programa Mulheres Mil, Educação Profissional,    

Costura. 

KEYWORDS:  Inclusion, Women, Mulheres Mil Program, Professional Education, Sewing. 
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1     INTRODUÇÃO 

A inclusão é um movimento educacional, mas também social e político que vem defender o 

direito de todos os indivíduos participarem, de uma forma consciente e responsável, na sociedade de 

que fazem parte, e de serem aceitos e respeitados naquilo que os diferencia dos outros. No que 

concerne ao contexto educacional, defende-se o direito de todos os alunos desenvolverem e 

concretizarem as suas potencialidades, bem como de apropriarem as competências que lhes permitam 

exercer o seu direito de cidadania, através de uma educação de qualidade, levando em consideração 

as suas necessidades, interesses e características (FREIRE, 2008).  

Portanto, para que a escola consiga desenvolver cidadãos com competências complexas, que 

lhes permitam participar na sociedade de que fazem parte e que revelem atitudes de tolerância e 

respeito para com todos os outros cidadãos, ela não pode permanecer inalterada (op. cit.). Desse 

modo, a escola deve romper com alguns valores da educação tradicional, respeitando as culturas, as 

capacidades e as possibilidades de evolução de todos os alunos. A Educação Inclusiva acredita na 

escola como comunidade educativa, defende um ambiente de aprendizagem diferenciado e de 

qualidade para todos os alunos. Além de ser uma escola que reconhece as diferenças, trabalha com 

elas para o desenvolvimento e dá-lhe um sentido, uma dignidade e uma funcionalidade 

(RODRIGUES, 2000). 

Embarcando nessa discussão e levando em consideração os pilares da inclusão social, o 

Programa Mulheres Mil foi criado pela Portaria No 1.015/2011 do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e corresponde a uma das ações do Plano Brasil sem Miséria que é elevar a renda e as condições 

de bem-estar da população (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2015 apud MARIZ; COSTA, 2015), 

além de promover a inclusão de mulheres de baixa renda, vulneráveis socialmente e de baixo nível 

de escolaridade; moradoras de comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano, através 

da capacitação em diversos cursos. 

O Programa Mulheres Mil intensifica tal processo através do estímulo ao desenvolvimento 

regional e institucional, pela melhoria do acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade social à 

educação e ao mundo do trabalho. Desse modo, o referido Programa promove o crescimento humano 

dessas mulheres, através da melhoria de suas condições de vida (sociocultural e econômica), 

aumentando a possibilidade de elas contribuírem com a governança de suas comunidades, na medida 

em que se transformam em cidadãs, social e economicamente emancipadas, sendo que o acesso à 

instituição passa a ser concebido como um instrumento de inclusão, promotor de permanência no 

ambiente dos Institutos e no mundo do trabalho, com êxito e sustentabilidade, dada a mudança de 

concepção de acesso meritocrático e seletivo para um acesso inclusivo e afirmativo (BRASIL, 2011). 

A oferta de cursos FIC, como uma ação de Governo no Programa Mulheres Mil, utiliza uma 

metodologia denominada Sistema de Acesso, Permanência e Êxito (IFRN, 2014). As alternativas 

metodológicas preveem, além do reconhecimento de saberes ao longo da vida, também sugerem “[...] 

instrumentos e mecanismos de acolhimento de populações não tradicionais, que viabilizassem o 

acesso à formação profissional e cidadã, com elevação de escolaridade, a inserção produtiva e a 

mobilidade no mundo do trabalho, o acompanhamento das egressas e os impactos gerados na família 

e na comunidade” (BRASIL, 2013, p. 3). 

Compreende-se então, que o acesso à instituição passa a ser concebido como um instrumento de 

inclusão, promotor de permanência no ambiente dos Institutos e no mundo do trabalho, dada a 

mudança de concepção de acesso meritocrático e seletivo para um acesso inclusivo e afirmativo 

(BRASIL, 2011). 
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Assim, o presente projeto, baseado no Curso FIC em Costureiro, na modalidade presencial, 

centra-se em ações pedagógicas, de natureza teórico-prática, planejadas para atender essas demandas 

socioeducacionais de formação e de qualificação profissional. Neste sentido, consolida-se em 

iniciativas que visam formar, qualificar e possibilitar tanto atualização quanto aperfeiçoamento 

profissional às cidadãs em atividade produtiva ou não. Contemple-se ainda, no rol dessas iniciativas, 

trazer de volta ao ambiente, pessoas que foram excluídas dos processos educacionais formais e que 

necessitam dessa ação política e pedagógica para estimular a continuidade dos estudos. 

Embarcando nesse contexto, o presente projeto tem como objetivo oportunizar a qualificação 

profissional das mulheres em condições de vulnerabilidade física, social e econômica, com vistas a 

sua inserção no mundo de trabalho informal (costurar para si própria e para a família), além de 

estimular a elevação do nível de escolaridade e contribuir para o resgate da autoestima e a sua 

valorização enquanto cidadãs, melhorando suas relações familiares e participando das ações de 

interesse das comunidades nas quais estão inseridas. 

2     METODOLOGIA

Para o alcance dos objetivos propostos, este projeto será executado entre os meses de Maio a 

Dezembro do presente ano, buscando-se inicialmente mulheres com as características compatíveis 

com as propostas do projeto, através de visitas ao CRAS (definir) e prefeitura do município – no 

presente caso, Caicó/RN.  

Para o desenvolvimento da proposta, cumprir-se-ão procedimentos metodológicos conforme 

as seguintes etapas: 

• Etapa 1: Divulgação do curso, seleção e inscrição das mulheres;

• Etapa 2: Durante cerca de seis meses, as aulas serão ministradas, conforme a matriz

curricular proposta no PPC aprovado pela deliberação No 19/2014 - CONSEPEX; 

• Etapa 3: Haverá a execução do showroom, bem como a cerimônia de entrega dos certificados

às alunas egressas. 

Além das referidas etapas supracitadas, durante a execução do projeto, a equipe se 

reunirá periodicamente a fim de acompanhar e avaliar o desenvolvimento que embasa a 

metodologia do Programa Mulheres Mil – acesso, permanência e êxito. 

3      RESULTADOS ESPERADOS

Com o referido projeto, espera-se os seguintes resultados: 

i) oportunizar vivências educativas que incentivem a elevação das escolaridades das

mulheres quanto à Língua Portuguesa e à Matemática Básica;

ii) favorecer o acesso à tecnologia de informação e comunicação através da informática

básica e o conhecimento sobre os direitos e à saúde da mulher, ética, cidadania e segurança

no trabalho, bem como a inserção social mediante o desenvolvimento das relações

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

humanas e orientações quanto ao empreendedorismo, associativismo, emprego formal e à

economia solidária; e

iii) propiciar práticas profissionais de modo a capacitar as mulheres quanto ao projeto e

modelagem de confecções do vestuário básico masculino, feminino e/ou infantil; ao

enfesto, risco e corte do tecido e à operação de máquinas de costura na montagem de peças

do vestuário, em conformidade às normas e procedimentos técnicos de qualidade,

segurança, meio ambiente e saúde.
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, espera-se que as mulheres sejam capazes de modelar, cortar e costurar suas próprias 

roupas, bem como roupas para a família, oportunizando maior independência e elevação de sua 

autoestima, dentre outros benefícios sociais. Os resultados serão disseminados por meio da execução 

de showroom, que faz parte da matriz curricular. É um momento no qual as alunas poderão apresentar 

os trabalhos desenvolvidos durante o curso e discursar sobre sua experiência enquanto alunas do 

IFRN. Além deste meio de disseminação, almeja-se expor toda a experiência executada no projeto 

através da publicação de trabalhos em eventos científicos.  
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LETRAMENTO DIGITAL DE CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE 
CANGUARETAMA/RN 

Ana Karolina Silva¹, Amanda Oliveira¹, Rafael Soares¹, Helber Silva¹ e Keila Moreira² 
¹IFRN/Campus Canguaretama 

²IFRN/Campus Natal-Zona Norte 

RESUMO
Uma parcela das crianças de 

Canguaretama/RN está à margem do mundo 

digital pela vulnerabilidade socioeconômica. 

Diante disso, realizamos um projeto de 

extensão no qual alunos de cursos superior e 

médio do IFRN ofereceram um curso de 

letramento digital, baseado em TICs, para 

crianças na escola delas. Os resultados 

alcançados incluem alta taxa de permanência e 

êxito (75%) das crianças beneficiadas, 

percepção delas que se sentem mais confiantes 

do uso de tecnologias e continuidade do 

projeto. 

ABSTRACT

A portion of the children of Canguaretama/RN 

is on the margins of the digital world due to 

socioeconomic vulnerability. Therefore, we 

carried out an outreach project where IFRN 

higher and high school students offered an 

TCIs based digital literacy course for children 

at their school. After the course, we achieved 

results including a high rate of permanence and 

success (75%) of the beneficiary children, their 

perception of their confidence in the use of 

technologies and continuity of the project.

1      INTRODUÇÃO 

A desigualdade social nos municípios da Microrregião Litoral Sul do Estado do Rio Grande 

do Norte pode ser aferida pelo IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) considerado 

baixo ou muito baixo. Essas informações foram reveladas pelo Censo Demográfico do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010 (IPEA, 2013). Particularmente, essa é a 

realidade do município de Canguaretama/RN, que sedia o Campus Canguaretama do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).  

Sabendo que a escolaridade da população adulta e a frequência escolar dos jovens são dois 

importantes fatores usados no cálculo do IDHM, podemos inferir que a educação dos indivíduos de 

PALAVRAS-CHAVE:  Letramento digital, TICs, Crianças, Multinível, Multicampi. 

KEYWORDS:  Digital Literacy, TICs, Children, Multilevel, Multicampi. 
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Canguaretama também é classificada como de nível baixo ou muito baixo. Esses níveis insuficientes 

de educação dificultam que as pessoas exerçam plenamente a sua cidadania, o que pode até mesmo 

torná-las incapazes de participar ativamente da sociedade atual e pós-moderna, denominada de 

“Sociedade da Informação” (DEMO, 2013). Isso também se observa no acesso limitado das pessoas 

às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), favorecendo o aumento da exclusão digital 

(TAKAHASHI et al., 2011). Pois, as atividades digitais estimulam novos modos de acesso à 

informação, estilos de raciocínio e conhecimento, além da possibilidade de compartilhamento entre 

inúmeros indivíduos (LÉVY, 2008). 

Com base nessa problemática, servidores e alunos do IFRN, em parceria com a gestão 

municipal, têm desenvolvido desde o ano de 2015 um projeto de extensão, intitulado “Informatização 

Social” com o objetivo principal de favorecer a inclusão social e digital de crianças 

socioeconomicamente vulneráveis de Canguaretama/RN através da oferta de um curso de letramento 

digital. Nesse sentido, o projeto se ancora no Projeto Político Pedagógico (PPP, 2012) do IFRN ao 

abranger uma ação multidisciplinar, multinível e intercampi, na qual alunos da Licenciatura em 

Informática do Campus Zona Norte (nível superior) apresentaram ferramentas computacionais e 

teorias didático-pedagógicas para que alunos do Curso Técnico Integrado em Informática do Campus 

Canguaretama (nível médio) orientassem a formação das crianças (nível fundamental) da rede 

municipal de Canguaretama na melhor aplicação das tecnologias (p. ex., computador, Internet sem 

fio, softwares educacionais e etc.) ao seu contexto escolar e social. Destaca-se, ainda que a maioria 

dos alunos do IFRN trabalharam voluntariamente no projeto. 

O curso de letramento digital foi realizado inteiramente na Escola Municipal José de Carvalho 

e Silva, parceira do projeto, onde as crianças (chamadas cursistas) estudam regularmente. Apesar dos 

obstáculos encontrados (tais como problemas técnicos com os computadores) durante as aulas do 

curso, conseguimos alcançar resultados exitosos, incluindo: 1)  alta taxa de permanência e êxito de 

75% (setenta e cinco por cento) das crianças ao final do curso, 2) percepção, por parte dos cursistas, 

que declararam se sentir mais confiantes na utilização de TICs, e 3) garantia da continuidade do 

projeto para o ano de 2017 junto à Prefeitura de Canguaretama/RN, com novas turmas e novo formato 

baseado no uso de tecnologias móveis de baixo investimento. Um outro resultado observado foi a 

contribuição do projeto na formação dos alunos formadores, onde eles puderam colocar em prática 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, como noções de Informática básica, manutenção de 

computadores, redes de computadores, além do sentimento de retribuição do conhecimento, sem 

custos adicionais, para a sociedade no entorno do Campus Canguaretama. 

O restante deste trabalho está organizado como segue. A Seção 2 descreve a metodologia 

utilizada na execução e no acompanhamento das atividades do projeto. A Seção 3 apresenta uma 

discussão dos resultados alcançados. Finalmente, a Seção 4 apresenta as considerações finais e as 

proposições para ações futuras. 

2 METODOLOGIA 

 O projeto incluiu um conjunto de diferentes metas e atividades desenvolvidas pela equipe. A 

primeira atividade foi selecionar as crianças que seriam o público-alvo (ou seja, os cursistas) do curso 

de letramento digital. A prioridade da seleção foi a maior vulnerabilidade socioeconômica, 

considerando os pressupostos do projeto. Após a gestão da escola municipal de Canguaretama 

compor a lista dos cursistas, realizamos a atividade de planejamento das aulas iniciais através de 

reuniões de formação didático-pedagógica pelos alunos da Licenciatura em Informática 

IFRN/Campus Zona Norte para os alunos (chamados formadores) do Curso Técnico Integrado em 
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Informática do IFRN/Campus Canguaretama. Dessa forma, o projeto foi desenvolvido em uma 

perspectiva multidisciplinar, multinível e intercampi. 

A Fig. 1 ilustra um dos momentos de reunião presencial de formação didático-pedagógica 

para os alunos formadores. A formação buscou abranger os seguintes objetivos: 1) construir planos 

de aula, e 2) identificar e utilizar ferramentas tecnológicas relacionadas aos assuntos estudados pelos 

cursistas.  Os planos de aula iniciais envolveram a sondagem das habilidades e competências prévias 

dos cursistas buscando nortear o melhor desenvolvimento e acompanhamento do curso. Essas 

reuniões ocorreram no formato presencial e não-presencial (neste caso, utilizando ferramentas, como 

troca de e-mail e WhatsApp). Ao final desse momento de organização das práticas pedagógicas, os 

alunos formadores foram capazes de compreender os principais conceitos sobre planos de aula, a fim 

de construírem os seus planejamentos para as aulas do curso. 

Fig. 1. Reunião de formação didático-pedagógica dos alunos da Licenciatura em Informática (Campus 

Natal/Zona Norte) para os alunos formadores do Curso Técnico Integrado em Informática (Campus Canguaretama). 

O curso de letramento digital foi inteiramente realizado no Laboratório de Informática da 

escola municipal onde os cursistas estudam, como ilustrado na Fig. 2 a seguir. Um total de 10 (dez) 

aulas semanais, com 1h30min de duração cada uma, foram ministradas por 8 (oito) alunos formadores 

a partir da formação dos alunos da Licenciatura em Informática do IFRN/Campus Zona Norte. Com 

o objetivo de permitir uma maior dinamicidade e organização das aulas, os formadores atuaram aos

pares, totalizando assim 4 (quatro) turmas de crianças beneficiadas. A avaliação dos cursistas se deu

continuamente considerando critérios, como frequência, atitudes e participação.
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O último encontro com os cursistas abrangeu dois momentos distintos: 1) avaliação do projeto 

(pelos cursistas), e 2) encerramento do curso. No primeiro momento, oferecemos um questionário 

que envolvia diferentes habilidades e competências no uso das TICs apreendidas no curso, quais 

sejam: a) o questionário foi disponibilizado através de um link do Google Docs na Internet, que os 

cursistas precisaram acessar; b) havia perguntas diretas e afirmações que eles precisaram responder 

(através de digitação); e c) excepcionalmente nesse dia, o encontro ocorreu no Laboratório de 

Informática do IFRN/Campus Canguaretama (portanto, um parque computacional diferente do 

ambiente dos encontros anteriores). No momento seguinte, houve a Certificação de Conclusão do 

Curso, para os cursistas que alcançaram a apropriação das competências básicas do letramento digital 

e a frequência de, no mínimo, 75% da quantidade de aulas. 

3     RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 
No momento da avaliação do projeto, oferecemos um questionário online com as seguintes 

perguntas que os cursistas responderam usando o computador e a Internet: 1) O que você achou do 

curso de informática do projeto Informatização Social?; 2) Como foi a sua participação nas aulas?; 

3) Você acha importante usar os aplicativos que o computador possui para te ajudar nos estudos?; 4) 
Durante o curso, o que você mais gostou de estudar?; 5) Agora que o curso terminou, você acha que 
sabe usar melhor o computador?; 6) O que você gostaria de ter aprendido no curso?; 7)  Qual a sua 
opinião sobre a duração do curso?. O objetivo foi observar como os cursistas perceberam os 
benefícios do curso realizado para sua formação. As próximas subseções apresentam uma análise das 
respostas, discutindo ainda todos os resultados alcançados no projeto.

3.1. Taxa de permanência e êxito dos cursistas 
O projeto encerrou sua primeira turma de crianças diretamente beneficiadas pelo curso de 

letramento digital. Foram certificadas 42 (quarenta e duas) crianças de um total de 56 (cinquenta e 

seis) cursistas que iniciaram o curso. Isso representa uma alta taxa (75%) de permanência e êxito dos 

cursistas. Esse resultado se torna ainda mais destacado devido a diferentes fatores. Enfrentamos 

problemas técnicos estruturais (computadores precários, dificuldade no acesso à Internet, infiltrações 

de água no laboratório, dentre outros) antes e durante o curso. Consideramos também que as crianças 

tinham que ir no seu contraturno de aula para o curso de letramento digital, o que envolve, por si só, 

o interesse em aprender. Além disso, o fato dos cursistas serem crianças já demanda maior esforço

para mantê-los presentes ao longo do tempo. Por fim, a divergência de calendários (do IFRN e da

escola municipal) causaram interrupções longas no período do curso.

3.2 Maior segurança no uso de tecnologias 
A partir da análise das respostas do questionário oferecido à turma concluinte, pudemos inferir 

que as crianças se sentem mais seguras no uso das TICs. A Fig. 3 a seguir mostra um gráfico sobre 

uma das perguntas (“Agora que o curso terminou, você acha que sabe usar melhor o computador?”) 

oferecidas no questionário. Pode-se observar que 100% das crianças declararam avanços em relação 

ao início do curso. A maioria delas (52,9%) declararam que sabem usar melhor o computador. O 

restante (47,1%) sente que sabe lidar com o computador um pouco mais do que no início do curso. É 

importante ressaltar que este índice de alunos que responderam com insegurança (“Mais ou Menos”), 

está possivelmente relacionado com a problemática da interrupção das aulas em função dos 

calendários acadêmicos divergentes. 
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Fig. 3. Resposta dos cursistas sobre a segurança no uso das TICs ao final do curso. 

3.3 A percepção dos alunos formadores   
Os alunos formadores participantes do projeto tiveram a percepção de que sua participação 

resultou em contribuições pessoais e profissionais. No âmbito pessoal, eles se sentiram retribuindo, 

através de uma ação social efetiva, o investimento que a comunidade faz em sua formação. Além 

disso, percebem que a comunidade compreende melhor as oportunidades educacionais que o campus 

do IFRN pode oferecer aos munícipes. Já no âmbito profissional, os alunos formadores puderam 

aplicar os conhecimentos teóricos aprendidos no seu curso do IFRN em uma ação extensionista, 

resultando assim em uma prática profissional. Por outro lado, a integração entre os níveis superior e 

médio em uma perspectiva multicampi possibilitou o aprimoramento da qualidade da formação, visto 

que os alunos formadores puderam apreender estratégias apropriadas de ensino baseado em 

tecnologias para um público-alvo específico (neste caso, crianças).   

3.4 Continuidade do projeto 
Os resultados alcançados junto aos cursistas e aos alunos do IFRN permitiram a continuidade 

do projeto para abranger novas turmas. Podemos inferir que um dos fatores para isso foi a avaliação 

positiva que os cursistas expressaram sobre o curso oferecido pelo projeto. A Fig. 4 a seguir mostra 

um gráfico referente a uma das perguntas (“O que você achou do curso de informática do projeto 

Informatização Social?”) do questionário. Podemos observar que todos os cursistas fizeram avaliação 

positiva do curso, e que 76,5% o considerou “Ótimo”. 

Fig. 4. Avaliação dos cursistas sobre o curso de informática oferecido pelo projeto. 
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A nova edição do projeto de extensão está em execução, tendo sido aprovada em edital da 

Pró-Reitoria de Extensão do IFRN com fomento (bolsas e material de consumo), e as metas a serem 

alcançadas consideram as lições aprendidas na edição anterior buscando o aprimoramento da ação 

extensionista. Isso significa que o mérito da proposta conta com o apoio de diferentes segmentos, 

incluindo a gestão do IFRN, a gestão do município de Canguaretama/RN, outros alunos do IFRN que 

desejam participar do projeto e da comunidade em geral. Acreditamos, assim, que o projeto concretiza 

a função social do IFRN. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão, intitulado “Informatização Social”, tem buscado contribuir para 

ampliar o acesso das TICs às crianças em condição de vulnerabilidade social em Canguaretama/RN. 

Isso foi demonstrado nos resultados alcançados pelo projeto em diferentes dimensões. Esses 

resultados abrangeram alta taxa (75%) de permanência e êxito das crianças no curso de letramento 

digital, percepção (por elas próprias) de que se sentem mais confiantes do uso TICs ao final do curso, 

percepção (pelos formadores do IFRN, a maioria voluntários) que estão retribuindo o investimento 

da sociedade na sua formação e a continuidade do projeto para beneficiar outras crianças. A próxima 

edição do projeto pretende avançar ao realizar um curso de letramento digital baseado em TICs 

móveis (tablets) de baixo investimento, oportunizando maior mobilidade para beneficiar outros 

grupos de crianças, inclusive em áreas mais carentes e sem infraestrutura de laboratório de 

Informática. 
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RESUMO 

O Projeto de Extensão ECOlabora – Jogos 

Educativos Sustentáveis apresenta-se como proposta 

para a integração dos alunos do Campus Santa Cruz 

com o universo criativo em prol das necessidades 

sociais e ambientais da cidade na qual estão inseridos. 

Acreditamos na construção de uma relação de 

cumplicidade, de interação e troca de 

experiências/vivências com outros alunos de escola 

pública na cidade de Santa Cruz, por meio da 

confecção de jogos educativos a fim de propiciar 

entretenimento e aprendizagem de forma interativa e 

lúdica aos alunos de escolas públicas na cidade de 

Santa Cruz.  

ABSTRACT 

The Extension Project ECOlabora - Sustainable 

Educational Games presents itself as a proposal for 

the integration of Santa Cruz Campus students with 

the creative universe in favor of the social and 

environmental needs of the city in which they are 

inserted. We believe in the construction of a 

relationship of complicity, interaction and exchange 

of experiences / experiences with other public school 

students in the city of Santa Cruz, through the 

creation of educational games in order to provide 

entertainment and learning in an interactive and 

playful way to students of public schools in the city 

of Santa Cruz Briefly highlight the importance of the 

scope of experience, which consisted of the central 

objective of the extension project, explaining the 

methodology and results achieved.  

PALAVRAS-CHAVE: Jogos educativos, Sustentável. Extensão, Escola pública, Santa Cruz 

KEYWORDS:  Educational Games, Sustainable. Extension, Public School, Santa Cruz 
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1 INTRODUÇÃO 

Hoje, as crianças não precisam mais de criatividade para brincar e confeccionar seus 

brinquedos, tudo já se encontra criado industrializado para a venda. Diante desse quadro, observa-se 

que as brincadeiras de antes permitiam mais às crianças descobrir, inventar e procurar soluções para 

situações-problema que há nas brincadeiras e jogos. 

 Segundo Velasco (1996, p. 78): brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, 

verbais ou intelectuais. Quando a criança não brinca, ela deixa de estimular, e até mesmo de 

desenvolver as capacidades inatas podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e agressivo. Já 

quando brinca à vontade tem maiores possibilidades de se tornar um adulto equilibrado, consciente e 

afetuoso. 

Por outro lado, a sustentabilidade aponta um novo caminho, trazendo a necessidade enquanto 

processo educativo, de estimular no indivíduo, de pensar respeito de causas e vias de resolução à 

degradação ambiental. Entendendo que a “escola” tem um papel fundamental na formação do 

indivíduo enquanto ser social sentimos a necessidade de implantar esse projeto, fomentando a 

transformação e construção permanente desse indivíduo. 

Nosso objetivo nesse projeto é usar o ‘’lixo" e transformá-lo em jogos pedagógicos 

sustentáveis. Na construção dos jogos recicláveis devemos ter como pautas principais, as abordagens 

da aprendizagem, a questão da responsabilidade socioambiental trabalhada na escola, e como ela pode 

contribuir na promoção de valores e adoção de práticas cidadãs. 

Portanto, confeccionar jogos educativos através de materiais reciclados além de divertir e 

potencializar a aprendizagem, abre um caminho possível para o aluno refletir sobre as atitudes como 

corresponsável também, otimizando o processo de construção socioambiental e consciência cidadã. 

Dentre as atividades a serem desenvolvida, é necessário chamar à atenção e despertar a consciência 

para o problema do lixo na comunidade, e acreditamos que através do trabalho conjunto a ser 

desenvolvido entre IFRN e escolas públicas da cidade de Santa Cruz, possamos minimamente 

contribuir na sociedade que estamos inseridos. 

2 METODOLOGIA 

Para desenvolver o projeto segmentamos as atividades em três grandes etapas: a primeira delas 

realizamos a divulgação do projeto no campus, realizamos as inscrições dos alunos interessados 

em compor o projeto, em seguida promovemos um minicurso sobre os aspectos teórico-conceituais 

de atividades lúdicas, a partir disso formamos equipes para a confecção dos jogos.  

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1524



Após a equipe formada, os próximos passos se voltaram para o andamento do projeto: levamos 

a equipe a uma visita técnica na escola CAIC na cidade de Santa Cruz, selecionamos as turmas que 

iríamos trabalhar, criamos uma rede de colaboração com os professores das turmas selecionadas, 

levantamos as demandas pedagógicas junto aos professores de cada turma, das maiores dificuldades 

dos alunos. 

Após a coleta das demandas, realizamos pesquisas sobre os jogos e brinquedos que poderiam 

ser produzidos ou adaptados para se encaixar nas demandas, planejamos os jogos e brinquedos que 

foram produzidos. Realizamos o levantamento dos materiais reciclados que seriam necessários para 

a confecção dos jogos e brinquedos, para tanto realizamos uma campanha para arrecadação de 

materiais dentro do campus. Ao produzir os jogos, documentamos o passo a passo da produção dos 

brinquedos, por meio de vídeos para posterior divulgação nas mídias sociais. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto ECOlabora ainda continua em execução e ainda há algumas fases e objetivos que 

temos que concluir antes da sua finalização em dezembro/2017, como a entrega dos jogos aos alunos 

e professores da escola CAIC em Santa Cruz. Como saldo, até o momento, produzimos 8 diferentes 

tipos de jogos educativos a partir de materiais reciclados coletados dentro do campus.  

Figura 1 – Jogo: Dominó Silábico  Figura 2 – Jogo: Baralho silábico 
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Os jogos produzidos buscam atender as demandas que coletamos junto aso professores, que 

nos informaram que as maiores dificuldades dos alunos do Ensino Fundamental são a Língua 

Portuguesa e Matemática. Por isso, focamos a produção dos nossos jogos nessas áreas. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A intencionalidade desse projeto está relacionada a elaboração brinquedo ou o jogo 

educativo com o uso da matéria-prima, sucata, cujo destino final é o lixo. Assim, contribuiremos com 

a redução do acúmulo de materiais descartados como lixo e ao mesmo tempo construiremos 

brinquedos e jogos que auxiliam o desenvolvimento biopsicossocial e cognitivo dos alunos de escolas 

públicas na cidade de Santa Cruz. Além da confecção do jogo educativo, os alunos envolvidos no 

projeto organizarão atividades de sensibilização sobre a relevância da responsabilidade que cada ser 

humano, independentemente da idade, deverá ter com a sustentabilidade, bem como a interação com 

as crianças durante a confecção e entrega dos brinquedos na comunidade. 

Brincando, as crianças constroem seu próprio mundo. Os brinquedos são as ferramentas que 

contribuem para esta construção. É através dessas atividades que começam a desenvolver sua 

criatividade e sua habilidade para mudar o futuro. Quando as crianças têm a oportunidade de brincar 

e dispõem de brinquedos, individualmente ou em grupos, vivem experiências que enriquecem sua 

sociabilidade e sua capacidade de se tornarem seres humanos mais criativos. 

 Com a execução do projeto esperamos promover a integração dos alunos do Campus Santa 

Cruz com necessidades sociais de outros alunos de escola pública, por meio da produção de jogos e 

brinquedos, ampliando suas possibilidades de desenvolvimento da sua formação humana integral 

como cidadão. Esperamos contribuir para mostra que a sustentabilidade é um novo caminho, que 

traz a necessidade de estimular no indivíduo em um pensamento complexo a respeito de causas e 

vias de resolução à degradação ambiental na cidade de Santa Cruz. Por fim, queremos, 

minimamente, dar  contribuições na aprendizagem dos alunos de escola pública, fornecendo os 

jogos e brinquedos  sustentáveis que iremos produzir no projeto.  
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QUÍMICA DAS CORES NATURAIS 

RESUMO 

Arte na Ciência é um projeto que se destaca 

como ferramenta de despertamento científico, 

promovendo criatividade, interação e 

conhecimento químico, por meio de palestras e 

experimentação na área de Química nas escolas 

públicas da região do Vale do Açu. 

O presente texto relata experiências e resultados 

do projeto após aplicação e intervenção da 

palestra “extração de pigmentos de produtos 

naturais”, visando buscar um modelo distinto do 

tradicional no processo do ensino de Química. 

PALAVRAS-CHAVE:  Ensino de Química, Produtos Naturais, Pigmentos. 

ABSTRACT 

Art in Science is a project that stands out as a 

scientific awakening tool, promoting creativity, 

interaction and chemical knowledge, through 

experimentation of natural pigments present in 

the context of apprentices. 

The present text reports experiences and results 

of the project after application, aiming at 

seeking a different model from the traditional 

one in the process of teaching Chemistry. 

KEYWORDS: Teaching of Chemistry, Natural Products, Pigments. 

W. Silva1; F.W.S. Araujo2; P. L. M. Berto3; A. T. L. Melo4 e M. S. F. Oliveira5 

1 IFRN – Campus Ipanguaçu;2 IFRN – Campus Ipanguaçu; 3 IFRN – Campus Ipanguaçu; 

 4 IFRN – Campus Ipanguaçu; 5 IFRN – Campus Ipanguaçu. 
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1   INTRODUÇÃO 

O trabalho em destaque faz parte das atividades do projeto de extensão “Arte na Ciência” que 

visa difundir o ensino de Química nas escolas do Vale do Açu/RN. A experimentação, na forma de 

oficina viabiliza o conhecimento científico de forma eficaz, integrando o IFRN/IP ao seu contexto 

através de ações de melhoria da educação pública. As oficinas temáticas são constituídas de diversas 

experimentações que abordam vários aspectos de um dado conhecimento sempre correlacionado com 

temas presentes ao cotidiano do aprendiz.  

A problemática do modelo do ensino tradicional, juntamente com as questões estruturais das 

escolas e a formação inicial dos docentes, promovem baixíssimos índices de aprendizagem dos 

discentes, levando a busca de novas metodologias de ensino. O trabalho se desenvolve por meio de 

oficinas temáticas como metodologia alternativa para o processo de ensino de Química. 

A temática “Química das cores naturais” se estabeleceu por ser um assunto extremamente 

curioso, estar presente no cotidiano dos discentes e apresentar conceitos desenvolvidos em sala de 

aula. Diante disto, se propôs uma oficina que ressaltou a relação entre conhecimento científico e 

prática. O objetivo da oficina foi promover o conhecimento científico pela experimentação, através 

de uma abordagem investigativa e interdisciplinar com a biologia. 

2   METODOLOGIA 

A oficina ocorreu no laboratório da Escola Estadual Monsenhor Honório na cidade de 

Pendências com o número de 32 alunos do 2º ano do ensino médio, com duração de duas horas.   Essa 

metodologia alternativa para o ensino de Química, utilizou corantes naturais com o intuito de 

despertar nos estudantes o interesse pela Química. A apresentação da at ividade  do projeto 

se deu em t rês  momentos : Primeiro ocorreu a palestra com o tema “extração de pigmentos de 

produtos naturais” abordando a temática exposta; a segunda etapa se deu com a experimentação na 

forma de oficina. A experimentação de extração do pigmento se deu com materiais do cotidiano do 

aluno, ou seja, produtos naturais como: beterraba, açafrão, repolho roxo, pó de café, folhas de 

mangueira e semente de urucum; o processo de extração se deu utilizando 50 mL de acetona durante 

30 minutos, utilizamos também álcool e água para a extração do pigmento, e cola branca que serve 

como base para o pigmento. Iniciou-se a aula, com a participação dos alunos, dividimos em 5 grupos 

e cada grupo fez a extração de um ou mais pigmentos. Após a unção do pigmento extraído dos produtos 

naturais, utilizamos 50 ml de cola branca para dar consistência ao pigmento. Depois de todos os 

pigmentos estarem prontos, utilizamos cartolinas e pinceis para a confecção de pinturas em cartazes 

utilizando tintas (pigmentos) adquiridas a partir da extração, tal material foi confeccionada pelos próprios 

alunos. Depois de cada aluno expor suas ideias e artes no papel, foi formado um mural e se colocou 

todas as artes produzidas pelos aprendizes. 

3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÃO 

Todas as atividades que foram realizadas nesta etapa do projeto, ou seja, a palestra e oficina 

tiveram participação massiva dos aprendizes com grande interesse pela temática abordada. A proposta 

inicial da oficina foi apresentar e discutir informalmente no laboratório a temática, qualificando e 

classificando os compostos químicos envolvidos. A abordagem metodológica como proposta 

alternativa apresentou eficácia na abordagem conceitual da Química e Biologia.  

A avaliação em relação a comunicação e o relacionamento com a turma foi ótima, e o grupo 

considerou bom o grau de aprendizagem com a palestra e a oficina. 
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    IMAGEM 03: WESLEY SILVA 

 IMAGEM 04: WESLEY SILVA  IMAGEM 05: WESLEY SIL VA
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A oficina temática é um espaço de intervenção metodológica alternativa muito interessante, 

especialmente no apresentar de conteúdos em Química classificados como difíceis. A metodologia 

ativa promove participação intensa da turma envolvida, motivação e interesse pela Ciência.    O 

ensino de Química é extremamente beneficiado pela problematização interdisciplinar e pelos 

experimentos, se destacando como uma alternativa ao método do ensino tradicional. Cabe ressaltar 

que em meio a tantas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, a experimentação aproxima 

a teoria da vida cotidiana dos aprendizes, pois acima de tudo a Química é uma ciência experimental. 
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AULAS EXPERIMENTAIS DE CIÊNCIAS PARA ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO NATAL/RN 

RESUMO 

As aulas experimentais apresentam destaque na 
qualidade do ensino de ciências na visão dos 

professores e alunos. A partir desse pressuposto, 
a equipe de professores de Biologia da Diretoria 

Acadêmica de Ciências do Campus Natal 
Central/IFRN submeteu um projeto de 
Extensão, através do edital 02/2017, da Pró-

Reitoria de Extensão do IFRN. O objetivo foi 
realizar aulas experimentais de ciências para 

alunos do 9° ano da Rede Pública Municipal de 

Ensino do Natal-RN. O projeto está em 
execução, com vigência em dezembro de 2017, 

e serão contempladas 12 escolas e 
aproximadamente 480 alunos. Constatou-se, até 

o momento, que os alunos estão reagindo
positivamente às aulas experimentais, assim 
como, a importância do IFRN no 

desenvolvimento do município do Natal, 
oferecendo uma melhor compreensão das aulas 

teóricas, associadas com as aulas laboratoriais.  

ABSTRACT 

The experimental classes present an emphasis 
on the quality of science teaching in the view of 

teachers and students. Based on this assumption, 
the team of Biology professors of the Diretoria 
Acadêmica de Ciências of Campus Natal 

Central/IFRN submitted an Extension project, 
through the 02/2017 announcement, of the Pró-

Reitoria de Extensão/IFRN. The objective was 
to carry out experimental science classes for 
students of the 9th grade of the Public School of 

Natal-RN. The project is in execution, effective 

in December 2017, and will be contemplated 12 
schools and approximately 480 students. It has 

been found that the students are reacting 
positively to the experimental classes, as well as 
the importance of the IFRN in the development 

of the city of Natal, offering a better 
understanding of the theoretical classes, 

associated with the laboratory classes. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Ciências, Práticas, Alunos, Município. 

KEYWORDS:  Teaching, Science, Practices, Students, Municipio. 
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1    INTRODUÇÃO 

A disciplina de Ciências compõe a base nacional comum das matrizes curriculares dos 
estabelecimentos que ofertam ensino fundamental, nível de ensino da educação básica, no Brasil. 

Utilizados pelos docentes para o ensino dos conceitos presentes em diferentes campos do 
conhecimento científico, os laboratórios são considerados espaços importantes no processo de 
ensino e aprendizagem. Segundo Santos, 2011, as aulas experimentais de laboratório no ensino de 

Ciências são fundamentais para a interação entre os alunos, concretizando, na prática, as teorias do 
conhecimento, atuando na construção e reconstrução de conceitos científicos. Esses métodos ativos 

de ensino-aprendizagem são entendidos como a defesa de que os estudantes aprendem mais pela 
experiência direta. Os PCN (Parâmetros curriculares Nacionais) propõem, no ensino médio, a 
formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de 

pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, 
ao invés do simples exercício de memorização. É de suma importância que possam contribuir para o 

desenvolvimento das referidas habilidades, não apenas o despertar da curiosidade de objetos não 
usuais e situações diferentes da sala de aula.  

As atividades experimentais apresentam-se como uma alternativa para as aulas de ciências 

que podem utilizar, além da sala de aula, o campo com visitas a estações ecológicas, museus, 
praças, mercados, entre outros. No entanto, o laboratório didático de ciências aparece como uma 

opção mais acessível aos professores e estudantes, tendo em vista que esse ambiente está na maioria 
das vezes na própria escola, minimizando assim despesas com transportes dos alunos. Observa-se 
que muitas escolas públicas apresentam dificuldades tanto com relação à falta de professores, 

quanto na carência de uma infraestrutura básica de funcionamento.  
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) por 

ser uma instituição de educação básica, superior e profissional, com base na conjugação de 
conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica é capaz de articular ciência, 
cultura, trabalho e tecnologia, sendo a Pró- Reitoria de Extensão do IFRN o setor responsável pelas 

políticas de extensão de estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada nas áreas de atuação 
do Instituto. A partir desse pressuposto, a equipe dos docentes das disciplinas de biologia, química e 

física e técnicos administrativos dos laboratórios do Campus Natal Central submeteu um Projeto de 
Extensão através do edital n. 02/2017 da Pró-Reitoria de Extensão do IFRN. O objetivo foi realizar 
aulas experimentais de ciências para alunos da Rede Pública de Ensino do Natal-RN, enfatizando 

estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental II. Tal importância revela-se no fato que a grande 
maioria das escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de Natal não apresenta laboratórios de 

ciências, e como a utilização dos laboratórios apresenta um fortalecimento da proposta pedagógica, 
proporcionando assim uma integração das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do Natal 
com o IFRN e consolidando parceria através da troca de experiência da prática pedagógica, 

somando para as duas instituições. Portanto, ao visitar os laboratórios de ciências do Campus Natal-
Central/IFRN, os alunos expandiram seus horizontes, abrindo novas perspectivas e enriquecendo o 

ensino, como também, apresentando na Rede Pública Municipal, a função social do IFRN. 
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2    METODOLOGIA 

O projeto desenvolveu-se nos laboratórios de biologia, química, física e matemática da 
Diretoria Acadêmica de Ciências (DIAC) do Campus Natal Central/IFRN, consolidando as 

Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias, com a participação dos estudantes da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Natal/RN. Antes de serem iniciadas as aulas experimentais, 
realizaram-se pesquisas bibliográficas com o tema de ciência experimental e o uso de novas 

tendências do ensino nas escolas, conforme Gil (2010). Inicialmente houve, no miniauditório da 
DIAC, uma explanação do projeto, a explicação dos procedimentos das aulas práticas 

experimentais, a identificação dos estudantes com crachá e a aplicação de questionário. Em cada 
aula experimental teve um tempo de duração de 40 minutos, totalizando 120 minutos. Cada 
laboratório comportou no máximo 20 estudantes, pois os mesmos fizeram um rodízio nos 

laboratórios de biologia, química, física e matemática da DIAC. Ao final das atividades 
laboratoriais aplicou-se um segundo questionário.  

As atividades prático-experimentais foram realizadas quinzenalmente, com a participação de 
dois atendimentos por mês, durante sete meses. O contato prévio foi realizado através da Secretaria 
Municipal de Ensino de Natal, a fim de viabilizar o projeto, selecionando as 12 escolas municipais. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As aulas experimentais apresentaram os seguintes temas: Estudo do microscópio óptico; 
Estudo de células da folha de Elodea sp; Compreensão do papel da experimentação na construção 

do conhecimento (científico) em física e química; Jogos matemáticos.  
A escolha das aulas práticas experimentais se deu a partir da facilidade de obtenção dos 

materiais, e também porque são itens que estão no dia-a-dia dos estudantes, estimulando assim, a 
curiosidade, interação e reflexão dos mesmos. O projeto está em execução, com vigência em 
dezembro de 2017, e até o momento foram atendidas 05 escolas e 200 estudantes do 9 ano do 

Ensino Fundamental II, das 12 escolas selecionadas. As escolas foram selecionadas através do Setor 
de Ações e Projetos do Ensino Fundamental, do Departamento de Ensino Fundamental da 

Secretaria Municipal de Educação, conforme descriminado abaixo na Tabela 1. 

Tabela 1: As escolas selecionadas pela Secretaria Municipal de Ensino de Natal 
DATA ESCOLA MUNICIPAL TURNO 

1. 
13.07 

E. M. Profa. Maria Alexandrina

Sampaio Matutino 

2. 20.07 E.M. José do Patrocínio Vespertino 

3. 27.07 E. M. Profa. Terezinha Paulino Matutino 

4. 24.08 E. M. Maria Madalena Vespertino 

5. 31.08 E. M. Santos Reis Matutino 

6. 14.09 E. M. 4º Centenário Vespertino 

7. 21.09 E. M. Francisco Varela Matutino 

8. 28.09 Celestino Pimentel Vespertino 

9. 19.10 E. M. Luiz Maranhão Matutino 

10. 26.10 E. M. Irmã Arcângela Vespertino 

11. 16.11 E. M. Amadeu Araújo Matutino 

12. 23.11 E. M. Juvenal Lamartine Vespertino 
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Os resultados permitiram conhecer melhor a importância das aulas experimentais para os 
alunos da Rede Pública Municipal de Ensino e, oportunamente, ofereceu subsídios à Prefeitura 
Municipal de Natal para que ela possa planejar, estrategicamente, suas ações e adotar políticas mais 

coerentes no sentido construir laboratórios nas escolas, e, dessa forma, incentivar e instigar os 
estudantes na pesquisa. Assim como, permitirão observar também, a importância do ensino de 

ciência em sala de aula e auxiliando na construção de novas interpretações dos conceitos nas áreas 
de física, química e biologia, pois são conceitos científicos difíceis de serem compreendidos, e os 
estudantes terão também um embasamento prático (Figuras 1, 2, 3 e 4). 

Figura 1. Alunos no laboratório de biologia. Figura 2. Alunos no laboratório de matemática. 

Figura 3. Alunos no laboratório de física. Figura 4. Alunos no laboratório de química. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do projeto, observou-se que os estudantes desenvolveram uma relação melhor 

entre teoria e prática, aprendendo a manusear corretamente o microscópio óptico, visualizando as 

estruturas celulares, o conhecimento das normas de biossegurança e compreendendo os fenômenos 

naturais com base em conhecimentos físico e químico, assim como, a utilização dos jogos 

matemáticos no seu dia a dia. As escolas da Rede Pública Municipal de Ensino da cidade do Natal 

tiveram apoio e colaboração do CNAT/IFRN, com o intuito de relacionar teoria e prática de ciência, 

a fim de que os mesmos possam concretizar o que observam na teoria, e dessa forma construir 

pensamentos mais críticos e consolidados. A Secretaria Municipal de Ensino sentiu-se satisfeito em 

participar deste projeto, e uma parceria com o IFRN estabelecida há 03 anos, pois esse 

projeto iniciou-se desde de 2015, e com aprovação em 2017, através do Edital 02/2017.  Os 
resultados do projeto proposto foram registrados em diferentes linguagens e enriquecidos pelos 
depoimentos dos participantes, verificando-se a importância das aulas experimentais de ciências 
para os estudantes, assim como, a participação do IFRN no desenvolvimento do município de Natal. 
A partir desse pressuposto, será obtido um rico e fértil material para melhor compreensão da 
utilização de aulas experimentais práticas associadas com aulas teóricas. 
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RESUMO 

O Museu de Minérios do RN apresenta ao 

público uma exposição permanente com os 

principais bens minerais produzidos no Rio 

Grande do Norte e este museu será palco desta 

ação de extensão. O objetivo do projeto é 

trabalhar o teatro de bonecos como ferramenta na 

produção de conhecimentos acerca dos bens 

minerais do RN com o público infantil. A 

metodologia englobará ações que irão desde o 

levantamento bibliográfico à criação dos 

bonecos, do cenário e das falas e em seguida o 

atendimento aos alunos. 

ABSTRACT 

The Museu de Minérios do RN shows to the 

community a permanent exposition with the 

most important mineral resources produced in 

Rio Grande do Norte and this museum will be 

the support for this extension action. The 

project’s aim is to behave the toy   theater   as  a  

tool of knowledge producer about the mineral 

resources of RN for the children’s audience. 

The methodology includes actions since the 

bibliographic survey to the toy’s manufacture, 

scenario, script creation and therefore the 

presentation for the students. 

1 INTRODUÇÃO 

O Museu de Minérios do Rio Grande do Norte surgiu de uma parceria entre o IFRN, o 

Governo do Estado e a Petrobrás, com o objetivo de apresentar ao público uma exposição permanente 

com os principais bens minerais produzidos no Rio Grande do Norte. Assim, este projeto pretende se 

voltar para um público mais jovem das escolas, e enfatizará ações que contemplem a tríade meio 

ambiente, homem e bem mineral, empregando o teatro de bonecos como mediador na produção de 

conhecimentos referentes aos bens minerais do estado. 

KEYWORDS: museum, theater, mineral resources, recreation. 

PALAVRAS-CHAVE: museu, teatro, recursos minerais, ludicidade. 
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O museu é um ambiente de externalização de informações dada por uma construção conjunta 

de conhecimentos de elementos expostos, muitas vezes, combinados com informações apresentadas  

por guias ou murais autoexplicativos. O modo de interação exposição-visitantes nem sempre é efetivo 

na geração de conhecimentos, o que varia da faixa etária e do grau de escolaridade dos visitantes. 

Geralmente os museus, independentemente de seu acervo, adota o estilo educacional contemplativo, 

sem o guiamento. 

O Museu de Minérios do Rio Grande do Norte utiliza o método contemplativo, mas atua 

também no estilo interativo durante a visita a exposição permanente e também na sala de atividades. 

Porém, para o público infantil estas estratégias não dão bons resultados. Coelho (2009, p.15) alerta 

que "ainda nos deparamos com práticas pedagógicas inadequadas, utilizadas pela escola e que vem 

sendo reproduzida pelos museus, formando indivíduos pouco criativos, incapazes de produzir, 

observar e concluir". 

Neste sentido, Reis (2005, p. 42) afirma que "[...] Os museus devem ser um espaço sugestivo, 

lúdico e interessante onde, não necessariamente, os assuntos devam ser explicados como acontece na 

escola. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do conhecimento, de 

aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o romantismo, a ação, 

a interação e a reflexão. Portanto, o museu pode ser uma estratégia pedagógica importante no processo 

de ensino aprendizagem dos alunos. Neste sentido surge a problemática que orienta projeto: como 

trabalhar o teatro no museu de forma a facilitar a produção de conhecimentos no público infantil. 

Pensando em formas alternativas e interativas de se trabalhar informações discutidas para 

produção de conhecimentos no museu, este projeto de extensão apresenta a temática Teatro e 

Educação de modo a trabalhar o teatro de bonecos como ferramenta de produção de conhecimentos 

acerca dos bens minerais do Rio Grande do Norte com o público infantil, partindo do princípio que o 

teatro é uma arte conhecida desde as comunidades primitivas. 

Corte Vitória (2010) afirma que o trabalho pedagógico que envolve diferentes linguagens, no 

contexto da Educação Infantil, está ligado ao imaginário, ao lúdico e, em especial, aos aspectos 

simbólicos da criança. Neste sentido, o trabalho com as múltiplas linguagens não é um mero recurso 

de entretenimento. Pelo contrário, a pluralidade de formas da linguagem influi na forma como a 

criança elabora significações e, em seguida, na forma como ela elabora sentido, influenciando na 

construção de conhecimentos. 

E com isto o museu se configura como um espaço apropriado para o desenvolvimento de 

ações como estas. De acordo com Gastaud (2005), a relação dos museus com o público escolar está 

mudando e, em lugar das simples visitas, muitos museus desenvolvem programas específicos 

firmando-se cada vez mais como espaços pedagógicos, onde a produção de conhecimentos ocorre de 

maneira mais sedutora e intensa, uma vez que está associada com o lazer. 

É comum as pessoas terem como única experiência de visita ao museu local, aquela realizada 

com a escola. Se a escola não vai ao museu pode estar perdida a oportunidade. Poucos são os 

moradores da cidade que frequentam os museus por iniciativa própria. Entretanto, ir ao museu não é 

o bastante. É preciso ser capaz de desfrutá-lo. O desafio é saber como tornar essa, uma experiência

frequente e prazerosa para um maior número de pessoas. Nascimento (1998, p. 32-33) afirma que

[...] a dimensão pedagógica do Museu, não está relacionada apenas com a apresentação dos 

objetos, mas certamente, na compreensão da historicidade do objeto museal. Por isso, 

defende-se a tese que cada objeto traz consigo a sua historicidade, que reflete as inter-relações 

dos homens com o seu meio e com o fato cultural, num espaço-tempo histórico determinado. 

Sendo o teatro uma forma de representação artística, consegue ao mesmo tempo configurar- 
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se como uma ferramenta lúdica que se adapta ao contexto educacional abordado, esta ferramenta ao 

mesmo tempo que educa, instiga e provoca o interesse dos visitantes. Sobre esse tema, Berthold 

(2006, p. 1) enfatiza que “O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas de 

representação desde os primórdios do homem. A transformação numa outra pessoa é uma das formas 

arquetípicas da expressão humana”. Para Silveira (1997, p. 136) o teatro de bonecos “vem educando, 

instigando, divertindo, encantando e provocando questionamentos a crianças e adultos 

indistintamente, em todas as partes do mundo”. 

Há diferentes modalidades de teatro e voltado para diferentes faixas etárias. O teatro de 

fantoches é uma importante ferramenta para se trabalhar com as crianças. Lemes (2009, p. 21, 22) 

enfatiza sobre as possibilidades de práticas educativas com o teatro de bonecos, “os fantoches são 

uma brincadeira e uma forma de ensino muito rica, instigam a imaginação e a criatividade tanto da 

criança quanto do professor, nas histórias inventadas, no material usado para sua confecção, enfim, 

durante o processo de criação e de manuseio dos bonecos”. 

Muitas pesquisas são voltadas para a prática do teatro de bonecos em escolas de Ensino 

Fundamental, especialmente nas séries iniciais, apontando os limites e possibilidades do boneco como 

elemento educativo (SILVEIRA, 1997; LEMES, 2009; LOUREIRO, 2013). Enkarni Genua (2009, 

apud LOUREIRO, 2013) considera que o trabalho com fantoches representa uma fonte inesgotável 

de alegria para as crianças e, por outro lado, é um elemento que contribui positivamente para educação 

integral do aluno, já que desenvolve elementos tão importantes como a imaginação, a criatividade, a 

capacidade de expressão e a sensibilidade, além de ajudar a criança a experimentar e a sentir as suas 

próprias vivências e as alheias. E associar o teatro ao museu, nos parece uma parceria perfeita. 

2     METODOLOGIA 

As atividades previstas para a realização deste projeto consistem nas seguintes etapas: (a) 

Levantamento bibliográfico e organização de um acervo sobre as temáticas: teatro de bonecos, 

educação em museus e educação infantil; (b) Seleção das escolas a serem convidadas para participar 

do projeto. O critério de seleção será por adesão, priorizando escolas de ensino público; (c) 

Elaboração de material de divulgação do projeto para as mídias sociais e para envio as escolas 

convidadas; (d) Criação dos bonecos, personagens e dos roteiros e histórias que serão encenadas. 

Nesta fase ocorre a escolha do tema, escolha dos personagens, caracterização dos personagens e 

escolha do local para apresentação; (e) Ensaio das apresentações. 

Cada personagem criado terá uma relação com os bens minerais apresentados na exposição. 

Além dos bolsistas que irão receber bolsas, contaremos também com bolsistas voluntários que 

ajudarão com os personagens; (f) Criação de atividades lúdicas para avaliação da apreensão de 

conhecimentos pelos alunos; (g) Recepção das escolas no museu; (h) Avaliação sistemática da ação 

e adequação durante o processo; (i) Avaliação final do projeto e escrita de artigo sobre o tema. 

Os procedimentos metodológicos realizados até esta produção científica foram os itens “(a)” 

ao item “(g)”, exceto pelo item “(f)”, no entanto, em termos de avaliação, foram feitas entrevistas 

abertas semiestruturadas, que posteriormente servirão como aporte metodológico para produções 

científicas sobre a percepção dos professores sobre os temas trabalhados e o aprendizado com a 

atividade lúdica apresentada pela proposta do projeto. Além disso, gravações das apresentações foram 

feitas e serviram como base para a retomada das interações dos participantes, os acompanhamentos 

dos guias durante a exposição também auxiliaram na avaliação de aprendizado dos visitantes. 
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3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A produção do projeto de extensão teve início no planejamento e na execução da elaboração 

dos personagens do teatro, a escolha dos personagens do teatro de bonecos foi feita a partir dos 

recursos minerais que produziram um patrimônio histórico mineiro no estado do Rio Grande do 

Norte. Scheelita, ouro e halita são, na realidade, minerais-minérios, respectivamente, de tungstênio, 

próprio metal nobre ouro, e sal. Melo Jr. & Legrand (1993) colocam que desde a descoberta do 

depósito de scheelita, em 1943, em Currais Novos, o mesmo foi responsável por mais de 65% da 

produção nacional do concentrado de scheelita, o que justifica a escolha do mineral para a atividade 

lúdica: por ter tradição do estado na produção desse recurso mineral. 

Muitas das ocorrências de scheelita da Província Scheelitífera do Seridó também estão 

associadas com ocorrência do ouro, que também pode-se apresentar em outras formas de depósitos, 

o Programa Nacional de Prospecção de Ouro - PNPO/CPRM (1998) levantou 12 jazimentos ao longo

do estado, devido ao seu valor agregado o minério de ouro foi colocado na atividade para ilustrar a

sua existência no estado, mesmo que não tenha uma produção destacada no âmbito regional.

Por fim, o sal marinho representado pela halita na apresentação cênica trata-se, segundo 

Angelim (2007), do mais importante mineral industrial produzido no estado, uma vez que representa 

3,5% do PIB global do estado. A não-escolha de outros recursos minerais do estado como o ferro, 

rochas ornamentais, gemas e argila foi dada pela escolha da reprodução de um roteiro fidedigno e 

representativo do patrimônio histórico e geográfico do estado norte-rio-grandense associada a 

atividade econômica da mineração. 

O roteiro do teatro se baseia nas definições básicas das geociências, a noção do que é um 

mineral e como um mineral se cristaliza é trabalhado no roteiro, ademais algumas noções de gênese 

e paragênese mineralógica também são trabalhadas, explorando por meio do imaginário e da comédia 

a trama de cada personagem como constituinte natural das rochas e como bem econômico com 

aplicações no cotidiano. 

“Dona Scheelita”, como é chamado o mineral scheelita no teatro, é uma senhora nascida nos 

anos 40, no município de Currais Novos, fala ao longo da sua história sobre os seus “primos” da 

China e das suas diversas aplicações nas indústrias bélicas e elétricas. O Ouro é um personagem que 

demonstra jovialidade e mobilidade, faz menções à algumas das suas propriedades físicas (cor, brilho 

e tenacidade), sobre o vasto número de depósitos nacionais e sobre seu valor agregado e, ainda, da 

sua paragênese com os depósitos scheelitíferos. Já a caracterização da personagem Halita é feita como 

uma princesa dos recursos minerais do estado do Rio Grande do Norte, é denotada sua cristalização 

artificial para a produção do sal marinho e dos municípios da Costa Branca do RN (Areia Branca, 

Macau, Galinhos e outros), bem como é tratada sua aplicação cotidiana. Se faz importante destacar a 

mensagem colocada no espetáculo a respeito da equivalência da importância de cada recurso mineral 

em sua área de atuação. 

Até a produção deste artigo 15 turmas de escolas diferentes participaram da atividade lúdica 

(Figura I), nas gravações de cada apresentação, entrevistas com professores e a observação da 

atividade permitiram constatar: maior absorção relativa dos conteúdos ministrados no ambiente de 

sala de aula associados aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e relacionados com o tema do 

teatro; edificação dos conteúdos já aprendidos por meio da combinação entre museu e ludicidade; 

percepção da aplicação dos recursos minerais no cotidiano e da importância do conhecimento 

geocientífico como elemento significativo para compreensão do meio que estamos inseridos; que as 

turmas não-participantes do teatro de bonecos apresentavam geralmente menor interação e motivação 
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pelas diversas alas da exposição do Museu de Minérios do RN, resultando numa assimilação mais 

completa do exposto; que esta atividade também foi uma forma de divulgação do espaço do Museu 

de Minérios do RN e das propostas educacionais-inclusivas oferecidas pelo museu. 

Figura I. Apresentação do teatro de fantoches para turma do ensino fundamental. 

Com o desenvolvimento das demais ferramentas metodológicas propostas espera-se que haja 

a coleta de mais dados relativos a processos de produção de conhecimento e aprendizagem, além de 

discutir esses com os conceitos de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade 

para se obter, na realidade, parâmetros de como o roteiro de apresentação do teatro de bonecos dos 

recursos minerais está impactando no entendimento dos visitantes. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Museu e Teatro: conhecimento e ludicidade na produção de conhecimentos permitiu 

ao público jovem que visitou o Museu de Minérios do RN a compreensão de diversos conteúdos de 

geociências como foi constatado nos resultados, este trabalho permitiu a visualização do status de 

andamento do projeto, perguntas como “o que pode ser feito para melhorar os processos de 

aprendizado?” e “por que o lúdico instiga o aprendizado nas diversas faixas etárias?”, são questões 

como essas que podem fundamentar futuros trabalhos frutos da melhoria contínua do projeto de 

extensão, de modo que ele atenda as expectativas propostas mas que impacte com informações e a 

alegria de se contar um pedaço da história do desenvolvimento potiguar com um olhar geológico. 
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RESUMO 

O RoboPub é uma proposta de robótica 

educacional baseada no 

desenvolvimento e aplicação de um kit 

alternativo de baixo custo construído de 

material descartável e lixo eletrônico. 

Seu objetivo é possibilitar o acesso de 

alunos da rede pública municipal de 

Parnamirim aos conhecimentos e 

princípios da robótica, de forma lúdica e 

criativa. Diferente da aplicação de 

outros kits, os alunos participam de toda 

a cadeia de produção dos robôs, indo desde 

a construção mecânica até o 

desenvolvimento do aplicativo para 

manipulá-los, o que estimula a cognição 

em áreas como eletrônica, mecânica e 

programação. O projeto também aborda a 

problemática do lixo eletrônico debatendo 

sobre o uso das tecnologias, consumo, 

cidadania e meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE:  robótica, lixo eletrônico, tecnologia e cidadania. 

ABSTRACT 

The RoboPub is an educational 

robotics proposal based on the 

application of a low-cost alternative 

kit made of disposable electronic 

garbage. It aims at favouring the 

students in public schools of 

Parnamirim with the knowledge and 

principles of robotics in a ludic and 

creative way. Unlike the application of 

other types of kits, the students take 

part on every step of the 

robot’s production from the mechanical 

parts up to the development of the 

apps to manipulate them. This process 

stimulates the cognition in areas such 

as electronics, mechatronics and 

programming. The project also 

approaches the problematization of the 

electronic garbage. It debates on the 

use of technologies, consuming, 

citizenship and environment. 
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1     INTRODUÇÃO

A informação nos dias atuais é um recurso que vem se tornando cada vez mais 

acessível às várias camadas da sociedade, porém ainda não são todos que conseguem 

usufruir dela. Em algumas escolas públicas brasileiras, por exemplo, o acesso aos 

conteúdos voltados à informação e tecnologias, como a robótica educacional, ainda 

acontecem de forma restrita, precária e/ou é inexistente. Segundo STEFFEN, H. H., 2002, 

a robótica, por ser um assunto favorável à promoção da integração de conhecimentos, pode 

criar um ambiente de aprendizagem, que leve o aluno a aprender a lidar com desafios e 

situações-problemas envolvendo vários conteúdos. 

Neste sentido, o RoboPub tem como objetivo principal a inserção do ensino da 

robótica e suas demais áreas de conhecimento nas escolas públicas do município de 

Parnamirim/RN, através do desenvolvimento e aplicação de um kit de robótica educacional 

cuja base é o lixo eletrônico e materiais descartáveis de fácil acesso. Uma das principais 

motivações da ação é a notória efetivação do ensino da robótica em instituições de ensino. 

Uma das justificativas para a importância de tal conteúdo na formação integral dos alunos 

é despertá-los para o raciocínio lógico e outros aspectos cognitivos. Para aplicação desses 

conhecimentos, no entanto, torna-se necessário o auxílio de kits sofisticados e de alto 

custo, possível apenas nas escolas particulares. Infelizmente, a realidade do ensino público 

não permite o acesso dos alunos a tais conhecimentos. Fato é que a robótica educacional 

torna-se mais um abismo na formação dos alunos das escolas públicas em relação aos 

alunos das escolas particulares. 

O Projeto RoboPub, portanto, tem se configurado como alternativa que se 

diferencia de outros kits por vários motivos: além do baixo custo, devido sua produção ter 

como base o lixo eletrônico, a metodologia de aplicação utilizada permite aos alunos 

participarem de todo o processo de produção, desde a montagem dos robôs até a 

programação do aplicativo que os movimenta; possibilita ainda que em sua aplicação 

sejam problematizados temas como o uso de tecnologias, o consumo, o lixo eletrônico 

como questão social e a preservação do meio ambiente como uma atitude cidadã, 

necessária e urgente. 

Com esse perfil, o kit RoboPub visa intervir no contexto de formação de crianças 

que estão na escola pública, para que tenham acesso às mais diversas tecnologias atuais 

com relação ao mundo da robótica e informática e que as usem de forma consciente, já que 

é notória as constantes inovações do mercado tecnológico e a velocidade com que as 

pessoas substituem seus equipamentos eletroeletrônicos por versões mais sofisticadas. A 

consequência disso é uma quantidade gigantesca de dispositivos compostos quase 

inteiramente de materiais recicláveis sendo descartados juntamente com lixo comum. É de 

suma importância na formação desses alunos cidadãos que eles saibam qual o destino 

correto desses dejetos eletrônicos como atitudes indispensáveis para amenizar os danos 

ambientais causados por esses equipamentos. 

 Como Projeto de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte – IFRN – Campus Parnamirim, o kit RoboPub vem 

sendodesenvolvido, aprimorado e aplicado desde 2015 por uma equipe de professores, 
alunos bolsistas e alunos voluntários dos cursos Técnicos Integrado e Subsequente de 
Informática e Mecatrônica e tem como parceira a Escola Municipal Ivanira Paisinho. Tem 
se configurado ao longo dos anos como uma iniciativa interdisciplinar que integra 
conhecimentos, pesquisa e extensão e que tem atuado de forma sistemática na escola 
pública, evidenciando que o kit tem uma aplicabilidade efetiva como uma ação educativa 
inovadora e com um custo mínimo de produção.  
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2     METODOLOGIA

A metodologia que vem sendo desenvolvida desde o início inclui procedimentos de 

pesquisa, estudo e elaboração do kit, acompanhado de orientações regulares e sua 

aplicação direta na escola pública parceira. Alunos bolsistas e voluntários desenvolvem os 

primeiros protótipos dos robôs com material de lixo eletrônico, graças a estudos de formas 

e materiais mais adequados que possibilitam a construção de robôs funcionais, de fácil 

montagem, já que o público alvo são estudantes do 7º ao 9º ano do ensino fundamental, 

que estão, provavelmente, tendo seu primeiro contato com os conteúdos relacionados à 

robótica, eletrônica e programação. 

Na elaboração do kit são usados materiais como DVD's, garrafas pets, escovas de 

dente e peças removidas de aparelhos eletrônicos, que possivelmente seriam descartados, 

como drives de CD/DVD, impressoras, celulares e mouses. Outro aspecto relevante é a 

utilização de três plataformas programáveis, são elas o software SCRATCH (para aulas 

sobre lógica de programação), a versão open source da MIT, o App Inventor, que utiliza 

uma linguagem visual baseada em Python (para desenvolver o aplicativo que movimenta o 

robô) , e o Arduino, um microcontrolador programável que utiliza a linguagem baseada em 

C. No processo de construção do protótipo, os estudantes participantes do projeto também 
desenvolvem pequenos circuitos eletrônicos. Esse trabalho, possibilita conhecer o 
funcionamento de diodos e sensores, como é o caso do diodo emissor de luz e da chave de 
fim de curso.

Após elaborados os protótipos do kit eles são aplicados com os alunos da escola 

parceira através de oficinas ministradas pelos alunos bolsistas e voluntários do IFRN, com 

acompanhamento dos professores orientadores. Semanalmente são realizadas duas oficinas 

com atividades teóricas e práticas, onde são abordados princípios da física, da eletrônica e 

da mecânica em cada etapa de construção dos protótipos. Essas oficinas possibilitam que 

os alunos integrantes do projeto elaborem seu próprio robô, de acordo com as orientações. 

Essa metodologia é muito significativa, pois os conhecimentos são testados na prática e os 

alunos podem levar para casa os protótipos secundários, bem como podem interagir da 

forma que desejarem, pintando, criando alternativas e estimulando outros aprendizados 

individuais e coletivos. 

Em 2017 as aulas de lógica e de programação compõem a elaboração do protótipo 

“Robopub” e serão mediadas através de jogos educativos digitais que estimulam o 

aprendizado da lógica e contará com o apoio do professor de matemática da escola 

parceira, o que aprimora a aplicação do kit que a cada ano busca novas formas de interação 

na aplicação do kit, bem como prosseguir com o processo de aprimoramento. 
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A preparação semanal das oficinas inclui a abordagem de temáticas sobre o uso das 

tecnologias, lixo eletrônico, meio ambiente e cidadania. Como parte desse contexto o 

projeto promove rodas de conversa sobre lixo eletrônico com professores especialistas no 

assunto. Também são realizadas visitas aos laboratórios e instalações do IFRN - Campus 

Parnamirim, como forma de estimular os alunos da escola parceira a participarem dos 

processos seletivos, mostrando mais uma alternativa para a continuidade de seus estudos. 

A construção dos robôs que compõem o kit é realizada em laboratórios do IFRN, 

através de um minucioso processo de utilização de conhecimentos, técnicas e ferramentas, 

bem como adaptação de materiais e componentes. Atualmente o kit é composto por 

protótipos secundários e por dois robôs inéditos: a “Baratinha”, a “Baratona”, 

o“Ventilador”, o “Mouse Car” e o “RoboPub”. 
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3     RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos com o projeto “RoboPub: do lixo ao saber - uma proposta de 

intervenção técnica-educacional e social no ensino público municipal de Parnamirim” 

podem ser listados da seguinte forma: a) viabilizar o acesso de estudantes do ensino 

fundamental II da rede pública municipal de ensino de Parnamirim aos conhecimentos da 

robótica educacional, com aplicação do kit de robótica de baixo custo, onde os robôs são 

construídos utilizando componentes oriundos do lixo eletrônico e material de sucata de 

fácil acesso; b) promover o acesso e a conscientização sobre temas como lixo eletrônico, 

uso de tecnologias, meio ambiente e cidadania aos alunos da escola parceira, contribuindo 

assim com uma formação integral; c) os estudantes da escola parceira desenvolverem 

protótipos de robôs, exercitando noções teórico-práticas de conhecimentos sobre robótica, 

eletrônica e programação, de forma lúdica e criativa; d) viabilizar visitas técnicas 

ao campus Parnamirim do IFRN, para socializar informações que venham contribuir para a 

formação tecnológica e profissional futura desses alunos, bem como apresentar a eles os 

procedimentos para ingresso na instituição como alunos regulares; e) contribuir 

efetivamente como uma proposta de intervenção social, aliando os conhecimentos técnicos 

adquiridos nos cursos de informática e mecatrônica aos problemas e situações sociais reais, 

como a questão do lixo eletrônico e suas consequências; e por fim, como proposta de 

disseminação/divulgação científica, f) contribuir com a produção acadêmica 

do campus Parnamirim do IFRN, ao se dispor participar de congressos e eventos 

acadêmicos locais, regionais e nacionais, internacionais, bem como tentar publicações em 

revistas e periódicos científicos. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, compreende-se que o projeto “RoboPub: kit alternativo de 

robótica educacional para alunos da rede pública municipal de Parnamirim/RN” tem 

alcançado um significativo lugar como uma iniciativa de pesquisa aplicada, inovação e 

interdisciplinaridade. Desde seu início, tem servido para a formação dos alunos do IFRN e 

da escola parceira. Como ação do IFRN ligada à Pro-Reitoria de Extensão, à Coordenação 

de Pesquisa e Inovação e à Coordenação de Extensão do Campus Parnamirim vem 
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contribuindo com o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos que tem um espaço de 

aplicação e formação dos conteúdos estudados em seus cursos técnicos Integrado e 

Subsequente de Informática e Mecatrônica. 

O projeto possui uma iniciativa viável e necessária. Viável porque vem sendo 

colocada em prática de maneira satisfatória, sempre adaptada à realidade da escola pública, 

com um custo acessível, diminuindo as dificuldades financeiras. Necessária, pois a ação de 

parceria com o ensino público municipal, tem tornado o ensino da robótica educacional 

uma realidade para alunos da E.M. Ivanira Paisinho, compartilhando conhecimentos que 

podem intervir definitivamente na formação desses alunos. Em sua terceira edição tem um 

kit de robótica eficiente e de baixo custo que permite uma ação educativa criativa e lúdica, 

ao mesmo tempo que inovadora e consistente. 
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PRÁTICAS CORPORAIS PARA DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL-
CAMPUS CIDADE ALTA. 

RESUMO 

O projeto surgiu através de observações 

feitas em sala de aula com a possibilidade de 

aliviar o estresse diário dos colegas, 

possibilitando a promoção da qualidade de vida 

no ambiente escolar. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa-ação, na qual com base nos dados 

apurados e o embasamento teórico nas funções 

do lazer apresentadas por Dumazedier (2001). 

Segundo os relatos no questionário: Observei 

uma diminuição das coisas negativas da sala, 

tornando a atividade prazerosa. Sendo assim, é 

de suma necessidade esse projeto em sala de 

aula. E que seja uma medida adotada por toda a 

instituição. 

ABSTRACT 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto surgiu com a ideia de fazer alguma pratica de relaxamento para os alunos do curso 

tecnológico de gestão desportiva e de lazer, do instituto federal do Rio Grande do Norte, localizado 

na cidade de Natal, no bairro cidade Alta. O presente trabalho visa o desenvolvimento nas 

qualidades físicas e mentais dos discentes do curso superior de gestão desportiva e de lazer, além de 

promover o bem estar individual e coletivo desse ambiente, deixando o grupo em harmonia social, 

individual e coletiva. O lazer é um conjunto de ocupações às quais o individuo pode dedicar-se, 

quer para descontrair-se, quer para divertir-se, quer para desenvolver sua participação voluntária, 

suas informações ou sua cultura, após ter-se libertado de todas as obrigações profissionais, 

familiares ou outras. (DUMAZEDIER apud MAGNANE, 1969, p. 46) 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas corporais; lúdico; lazer. Educação. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by commas. 
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The project emerged through 

observations made in the classroom with the 

possibility of alleviating the daily stress of 

colleagues, enabling the promotion of quality of 

life in the school environment. The methodology 

used was the action research, in which based on 

the data verified and the theoretical basis  in  the

leisure  functions presented by Dumazedier 

(2001).  According to the reports in the 

questionnaire: I observed a decrease of the 

negative things of the room, making the activity 

pleasurable. Therefore, this project in the 

classroom is very necessary. And that is a 

measure adopted by the whole institution. 
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Nesse sentido, o projeto veio pela possibilidade da convivência dos alunos da própria sala 

que é corriqueiro os estresses diários dos colegas, e a necessidade de fazer algo para melhorar as 

atividades internas e externas desses graduandos, com isso, a interação, desenvolvimento, 

envolvimento dessa coletividade para as atividades no geral. Principalmente, conhecer, promover, 

divulgar e fomentar as atividades corporais de relaxamento, e o desenvolvimento lúdico nas 

vivências de sala de aula. Nessa concepção, queremos promover por meio desta ação um maior 

diálogo a respeito do sedentarismo. Para Dumazedier ( 2001), a função do lazer é classificada nas 

três funções importantes que são enquanto atividade de descanso, divertimento e desenvolvimento: 

De acordo Dumazedier, a função do lazer enquanto atividade de descanso significa entender 

o lazer como um “reparador das deteriorizações físicas e nervosas provoca pelas tensões resultantes

das obrigações cotidianas e, particularmente, do trabalho”. A segunda função (divertimento,

recreação e entretenimento) seria a função do lazer enquanto conjunto de atividades que

proporcionam “complementação, compensação e fuga das disciplinas e coerções necessárias à vida

social”, por exemplo, viagens, jogos, esportes, cinema, teatro, etc. A função do lazer enquanto

desenvolvimento da personalidade através de atividades que estimulam a participação social e

cultural ativa do individuo, chegando até as formas de “aprendizagem voluntária” (DUMAZEDIER,

1973, p. 32-34).

Para Dumazedier (2001) afirma que lazer é um conjunto de ocupações ás quais o indivíduo 

pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou 

ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 

voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 

profissionais, familiares e sociais. O lazer, portanto, opõe-se a obrigações.  Observamos então que 

ao iniciarmos o projeto os alunos foram entregando-se as atividades proposta e que foram solicito 

ao participarem das mesmas, chegando ao ponto de vivenciarem o conceito de lazer. Segundo 

Dumazedier (2001, p.52):não subsiste qualquer dúvida de serem classificadas como opostas ao 

lazer, as atividades seguintes:- O trabalho profissional; - O trabalho suplementar ou trabalho de 

complementação;-  Os   trabalhos  domésticos   (arrumação   da   casa,   a   parte   diretamente   

utilitária   da   criação   de   animais destinados à alimentação, da bricolagem e da 

jardinagem).Atividades de manutenção (as refeições, os cuidados higiênicos como corpo, o 

sono).As atividades rituais ou ligadas ao cerimonial, resultantes de uma obrigação familiar, social 

ou espiritual (visitas oficiais, aniversários, reuniões políticas, ofícios religiosos).As atividades 

ligadas aos estudos interessados (círculos e cursos preparatórios de um exame escolar ou 

profissional. 

O projeto tem como marco inicial, auxiliar aos alunos a descobrirem maneiras de 

relaxamento, de um jeito dinâmico e lúdico. Assim, essas atividades iram contribuir para a vida 

socialmente e mais harmônica. As atividades desenvolvidas com os alunos na sala de aula vão 

ajudá-los a compreender o processo de relaxamento, o lúdico e as pratica corporal de maneira que 

os ajudem a ter qualidade de vida e nos estudos, com isso, tenham maior fixação dos conteúdos 

estudados e que as atividades desenvolvidas sirvam para a vida além da academia, e que sejam 

conhecedor das suas ações e reações do seu corpo e mente, internamente e externamente. Portanto, 

sejam pessoas que deem abertura para respeitar o próximo e a si mesmo. 

2 METODOLOGIA 

O embasamento em outros projetos, vamos desenvolver o projeto na sala de aula, por ser o 

grupo com poucas pessoas, no total de 26 alunos, e também, fazer um estudo aprofundado sobre os 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1549



principais escritores dessas áreas, com foco principal em Dumazedier (2001). Permitimos salientar a 

contribuição da pesquisa realizada, demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e 

atitudes em um grupo. A literatura indicada é condizente com o problema em estudo. Citar literatura 

relevante e atual sobre o assunto a ser estudado. Apontar alguns dos autores que serão consultados. 

As coletas base nos dados apurados e de suma valia para o descanso, desenvolvimento e 

divertimento. No primeiro momento o projeto tem o objetivo de unir os alunos, com atividades de 

interação em grupo, explicando a importância do respeito aos sentimentos seus e do próximo. 

Desenvolvendo as atividades de relaxamento, preparatórias corporais, e a lúdico 

dinâmico, nesse caso, utilizarmos o espaço em sala de aula para aplicar essas atividades, sendo 

Realizadas três vezes por semana, no horário das 11h30min/11h45min até às 12h00min, tendo as 

disciplinas envolvidas– pedagogia do esporte / práticas lúdicas (Kadydja) e a Disciplina 

colaboradora: metodologia comunitária (Gustavo). Eram realizadas durante o horário de aula. No 

segundo momento, tem o foco mais amplo, será realizado acompanhamento com auxílio dos 

profissionais da medicina, psicologia, assistente social, esses profissionais são do próprio instituto 

nessa unidade. Pois, os mesmos estão habilitados para darem um diagnóstico mais precisão, assim 

auxiliando os mentores desse projeto para a realização das atividades, ajudando no levantamento 

dos reais perfis desse grupo. 

Com base nesses pareceres, poderemos dar continuidade às atividades preparatórias 

corporais, lúdicas, para esses alunos. Assim com o auxílio do profissional de educação física e 

através das vivencias proposta pelas atividades realizadas em sala de aula, iremos aplicar 

questionários para averiguação das informações das principais necessidades desses alunos. 

Conforme, esse retorno dado por esse grupo, poderemos, caso haja uma necessidade especifica, 

orientaremos para um acompanhamento de um psicólogo ou outros profissionais específicos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com a implantação desse projeto em sala de aula, espera-se melhorar o rendimento nas 

rotinas diárias dos alunos, com isso mantê-los motivados nos seus cotidianos educacionais e nas 

suas vivencias sociais e pessoais; além de proporcionar bem-estar físico e mental dos envolvidos 

nas atividades, com isso, respeitar as limitações de cada envolvido e inclui-los nas ações. Com a 

implantação desse projeto em sala de aula, espera-se compromisso dos profissionais da área da 

saúde, como o médico, psicólogo, educador físico. Além da entrega de todos os envolvidos e que 

todas as atividades tenham resultados positivos para o desenvolvimento de cada envolvido, com 

base nas pesquisas feitas em materiais bibliográficos, vídeos entre outros, após toda a análise de 

algumas atividades, será implementado as atividades. 

 Para isso, o empenho dos colaboradores nas atividades é um dos primeiros passos para a 

excelência dos resultados. Visto que é um projeto piloto e tem tudo para ser realizado em outras 

unidades, escolas e etc. Assim, criar um planejamento estratégico interno e externo, e divulgação 

nas mídias do projeto e as medidas a serem tomadas, como o percurso, duração, objetivo, metas e as 

atividades a serem desenvolvidas no projeto. 

Segundo passo, é conhecer o local e as pessoas do ambiente, além de estudar os possíveis 

investidores. Assim não deixar a pesquisa em alguma parte do processo em estaca zero. Visto que a 

pesquisa exploratória, isto é, de avaliação de uma situação concreta desconhecida em um dado 

local, alguém ou um grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes, ou 

mesmo complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma procura de tais fontes, 

documentais ou bibliográficas, torna-se imprescindível para que não haja duplicação de esforços. 
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Ações de Pesquisar e elaborar atividades preparatórias corporais; Inserir o lúdico nas as atividades 

corporais ; Elaborar uma programação trimestral de atividades preparatórias corporais. 

Desenvolvemos vivências em sala de aula, com o número de 26 discentes. Os resultados 

foram:  1. Melhoria no rendimento nas rotinas diárias; 2. Motivação nas atividades educacionais e 

em vivencias sociais e pessoais; 3. Bem-estar físico e mental dos alunos nas atividades. 

Nesse sentido, entendemos que o projeto promoveu a diminuição estresse diário, o desgaste 

físico e mental, bem como o alívio no desenvolvimento das atividades acadêmicas no período 

de 2016.1. Resultados foram perceptíveis no relacionamento em sala de aula. Para confirmar 

esses dados os questionários respondidos pelos participantes e observações dos professores que 

administraram as aulas. Segundo os relatos no questionário: Observei uma diminuição das coisas 

negativas da sala, tornando a atividade prazerosa; as práticas proporcionaram sentir meu 

próprio corpo em movimento; Observei que as pessoas que participaram sentiram-se 

aliviadas; Diminuição do estresse; Aproximação entre as pessoas; Melhor rendimento nas rotinas 

diárias; Cuidado, proteção e envolvimento com o outro. Sendo assim, é de suma necessidade esse 

projeto em sala de aula. E que seja uma medida adotada por toda a instituição. Desenvolvemos 

vivências em sala de aula, com o número de 26 discentes. Os resultados foram:  1. Melhoria no 

rendimento nas rotinas diárias; 2. Motivação nas atividades educacionais e em vivencias sociais 

e pessoais; 3. Bem-estar físico e mental dos alunos nas atividades. Nesse sentido, entendemos que 

o projeto promoveu a diminuição estresse diário, o desgaste físico e mental, bem como o alívio 

no desenvolvimento das atividades acadêmicas no período de 2016.1. Resultados foram 

perceptíveis no relacionamento em sala de aula. Para confirmar esses dados os questionários 

respondidos pelos participantes e observações dos professores que administraram as aulas. 

Segundo os relatos no questionário: Observei uma diminuição das coisas negativas da sala, 

tornando a atividade prazerosa; as práticas proporcionaram sentir meu próprio corpo em 

movimento; Observei que as pessoas que participaram sentiram-se aliviadas; Diminuição do 

estresse; Aproximação entre as pessoas; Melhor rendimento nas rotinas diárias; Cuidado, 

proteção e envolvimento com o outro. Sendo assim, é de suma necessidade esse projeto em sala 

de aula. E que seja uma medida adotada por toda a instituição. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a implantação desse projeto em sala de aula, espera-se melhorar o rendimento nas 

rotinas diárias dos alunos, com isso mantê-los motivados nos seus cotidianos educacionais e nas 

suas vivencias sociais e pessoais; além de proporcionar bem-estar físico e mental dos envolvidos 

nas atividades, com isso, respeitar as limitações de cada envolvido e inclui-los nas ações. Com a 

implantação desse projeto em sala de aula, espera-se compromisso dos profissionais da área da 

saúde, como o médico, psicólogo, educador físico. Além da entrega de todos os envolvidos e que 

todas as atividades tenham resultados positivos para o desenvolvimento de cada envolvido, com 

base nas pesquisas feitas em materiais bibliográficos, vídeos entre outros, após toda a análise de 

algumas atividades, será implementado as atividades. Para isso, o empenho dos colaboradores nas 

atividades é um dos primeiros passos para a excelência dos resultados. Visto que é um projeto 
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piloto e tem tudo para ser realizado em outras unidades, escolas e etc. Assim, criar um planejamento 

estratégico interno e externo, e divulgação nas mídias do projeto e as medidas a serem tomadas, 

como o percurso, duração, objetivo, metas e as atividades a serem desenvolvidas no projeto. 

Segundo passo, é conhecer o local e as pessoas do ambiente, além de estudar os possíveis 

investidores. Assim não deixar a pesquisa em alguma parte do processo em estaca zero. Visto que a 

pesquisa exploratória, isto é, de avaliação de uma situação concreta desconhecida em um dado 

local, alguém ou um grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes, ou 

mesmo complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma procura de tais fontes, 

documentais ou bibliográficas, torna-se imprescindível para que não haja duplicação de esforços. 

Ações de Pesquisar e elaborar atividades preparatórias corporais; Inserir o lúdico nas as atividades 

corporais ; Elaborar uma programação trimestral de atividades preparatórias corporais. 
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COLABORATIVAS COM ESCOLAS PÚBLICAS DO RN 

RESUMO 
O projeto de extensão se caracteriza como um 

trabalho colaborativo entre o IFRN e Escolas 

públicas do Estado. Uma proposta de ação 

pedagógica de aprendizagem escolar 

complementar de conteúdos do ensino 

fundamental e médio. Desenvolvido em diferentes 

escolas do estado do RN numa abordagem 

colaborativa e de uma 

visão de extensão que privilegia a articulação com 

ensino e pesquisa, reafirmando os princípios do 

Projeto Político Pedagógico IFRN. A 

metodologia organiza-se com minicursos e 

temas. Os resultados apontam ações que 

contribuem para a qualidade do ensino nas 

escolas. 

ABSTRACT 

The extension project is characterized as a 

collaborative work between the IFRN and State 

Public Schools. A proposal of pedagogical action 

of complementary school learning of contents of 

primary and secondary education. It has been 

developed in different schools of the state in a 

collaborative approach and from an extension 

vision that privileges the articulation with 

teaching and research, 

reaffirming the principles of the IFRN's 

Political Pedagogical Project (PPP, 2012). The 

methodology adopted is organized through mini-

courses with diverse themes. The results point to 

actions that contribute to the quality of teaching in 

schools.  

1 INTRODUÇÃO

O projeto se caracteriza como um trabalho colaborativo entre o IFRN e Escolas 

públicas do Estado. Foi concebido como uma proposta de ação pedagógica de aprendizagem 

escolar complementar de conteúdos do ensino fundamental e médio. Esse projeto tem sido 

desenvolvido em diferentes escolas do estado há dois anos, mudando, a cada ano o seu formato 

de colaboração, posto que se redefinindo de acordo com as necessidades de cada escola 

parceira, dentro de uma abordagem colaborativa (DAMIANI, 2008) e a partir de uma visão de 

extensão que privilegie a articulação com o ensino e a pesquisa, reafirmando os princípios do 

Projeto Político Pedagógico (PPP, 2012) do IFRN. 

A Extensão enquanto processo educacional objetiva fortalecer a relação entre a 

instituição de ensino e a sociedade como forma de contribuir para o desenvolvimento educativo, 

cultural, artístico, científico e tecnológico da comunidade. Dessa forma, a ação extensionista 

articula o ensino e a pesquisa na busca pela democratização do conhecimento, com a 

participação efetiva da comunidade junto à instituição de ensino superior (IES), que pode, por sua 

vez produzir conhecimento resultante do confronto com essa realidade, pois, como afirma Paulo 

Freire, "Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto 

sujeito, que o homem pode realmente conhecer." (2002, p. 56) 

A Resolução nº 35/2006-CD, que aprova as normas para as atividades de extensão no 

âmbito do IFRN, apresenta, entre as ações extensionistas, o que considera modalidade de curso, 

assim definida, “Conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, presencial 

ou a distância, planejadas e organizadas de modo sistemático”. 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho colaborativo, extensão, ensino, escola, educação. 

KEYWORDS:  Collaborative work, extension, teaching, school, education. 
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O PPP do IFRN acrescenta, entre as perspectivas de extensão presentes no instituto, o estímulo para que  os 

educadores conheçam “[…]a realidade das regiões onde os câmpus estão inseridos, identificando problemas e 

potencialidades.  Elaborando projetos que possam ser desenvolvidos “[…] com a participação dos servidores (docentes 

e técnico-administrativos), estudantes e a comunidade externa, os projetos de extensão, implementados na perspectiva 

de atuação conjunta com o ensino e a pesquisa, resultam em efetiva intervenção na realidade.” (IFRN, 2012, p. 189). 

O PPP do IFRN situa, ainda, a concepção de extensão que defende e pretende desenvolver, lembrando que 

existem três níveis de extensão: a assistencialista, a moderna e a emancipatória. E que, as três são úteis dentro de 

determinados contextos, mas que a primeira, a assistencialista, não leva à cidadania plena e, portanto, o IFRN considera 

que: 

É preciso, portanto, perseguir e planejar um conjunto de atividades que resultem na confluência dos três 

perfis de extensão: o assistencialista, o moderno e o emancipatório. Deve-se enfatizar, em especial, o 

viés da construção e do fortalecimento da cidadania, sob as bases da autonomia, do protagonismo 

identitário, da participação social e do respeito à diversidade e à diferença, entre outras plataformas que 
respaldam práticas favorecedoras da emancipação dos sujeitos. (IFRN, 2012, p. 190). 

Produzir conhecimento em parceria com as escolas de ensino fundamental e médio nas modalidades presencial 

e  à Distância (EAD) proporciona o diálogo, permite interferir na sociedade de forma a atender as demandas de 

aprendizagens dos alunos das escolas campo de  extensão (e de pesquisa) e da instituição proponente do projeto. O 

projeto em foco, ainda sob essa perspectiva colaborativa, propõe a junção de alunos da Licenciatura em Letras Espanhol 

para atuarem nas escolas, sob orientação dos docentes do Campus EaD, ministrando minicursos. O projeto conta com a 

participação de professores e alunos das escolas do RN e do IFRN. Este trabalho já foi desenvolvido e executado no ano 

de 2015 na Escola Estadual Presidente Roosevelt, em Parnamirim, e no Centro de Educação de Jovens e Adultos Lagoa 

Nova, em Natal. No ano de 2016, a escola conveniada ao projeto foi o Centro de Educação de Jovens e Adultos Felipe 

Guerra e a Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes de Parnamirim. Para o ano de 2017, é objetivado incluir a 

participação dos polos de educação a distância de Caraúbas, Lajes, Guamaré, Parnamirim, São Gonçalo e Natal assim 

como o Centro de Educação de Jovens e Adultos Felipe Guerra e Escola Estadual João Tibúrcio. 

A educação superior no Brasil se fundamenta no tripé ensino, pesquisa e extensão, obedecendo ao proncípio da 

indissociabilidade, conforme o artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988. Essa junção permite que as instituições de 

ensino superior pensem os problemas da sociedade contemporânea e busquem soluções. Entre as diversas perspectivas 

de extensão, tomamos como referência a emancipatória, que: “ [...] estabelece a troca de saberes acadêmico e popular, 

terá como consequências a produção de conhecimentos resultantes do confronto com a realidade brasileira e regional, a 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade”. 

(BRASIL, 2006, p. 21) 

Assim, qualquer um dos elementos desse tripé - ensino, pesquisa e extensão -, deve permitir a relação de 

saberes, o diálogo e a produção do conhecimento. Dessa forma, a colaboração pedagógica pode se tornar um meio de 

ação que permita desenvolver ações junto à comunidade, a partir da integração de saberes, de percepção das demandas 

sociais e de produção conjunta de conhecimentos. 

O trabalho colaborativo, por sua natureza metodológica interdisciplinar e dialógica, parte de uma ação conjunta 

de construção de conhecimento na qual os sujeitos das instituições envolvidas interagem mutuamente visando um 

objetivo comum. Grupos de trabalho colaborativos são aqueles em que todos os componentes compartilham as decisões 

tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é produzido coletivamente, conforme suas possibilidades e interesses. 

O desenvolvimento de um projeto colaborativo visa a interação de sujeitos visando um objetivo comum. Nesse 

caso, a realização de ações pedagógicas que contribuam para a melhoria da educação básica do estado. O trabalho 

colaborativo contribui sifnificativamente para que grupos trabalhem em conjunto, ações sejam negociados e 

estabeleçam-se relações de diálogo e de compartilhamento (DAMIANI, 2008). O trabalho colaborativo permite 

aprendizagens mais ricas e a consolidação de valores de solidariedade e de respeito. 

Outro pilar fundamental do projeto se estabelece a partir da junção entre teoria e prática. O conceito de unidade 

entre teoria e prática tem levado, eventualmente, a que se perceba a teoria de forma inferior à prática ou vice-versa, 

descaracterizando o próprio papel que cada uma deve trazer a essa unidade. O verdadeiro valor da teoria consiste em 

sua “capacidade de estabelecer possibilidades de pensamento reflexivo por parte daqueles que a utilizam [...]”, 

(GIROUX, 1986, p. 38). A necessidade de “associação teoria-prática” proposta pela LDB 9394 para a formação no 

ensino superior é assumida pelo IFRN ao propor a extensão como uma das formas de pôr em prática os conteúdos 
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trabalhados nas instituições formadoras. Em outras palavras, o pensar reflexivo necessita de um aporte teórico para 

estabelecer as possibilidades de reflexão. Nessa linha de pensamento, o presente projeto de extensão, em particular, 

centra esforços no sentido de proporcionar aos estudantes em formação no ensino superior um contato com a realidade 

educacional de seu município, de forma mais participativa. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia adotada organiza-se por meio de minicursos com temas diversificados definidos a partir do 

interesse das escolas envolvidas no projeto. Os minicursos são coordenados por um professor e desenvolvidos  

coletivamente, por professores e alunos dos cursos superiores do IFRN (principalmente os alunos dos períodos de 

estágio), permitindo seu contato efetivo com a realidade da educação escolar estadual e municipal do Rio Grande do 

Norte.  

Os minicursos são compreendidos como estratégias didáticas que possibilitam a construção de conhecimentos 

teóricos e metodológicos relativos ao saber e ao fazer, com foco no aprendizado de conteúdos específicos como leitura e 

produção de textos argumentativos, uso das Tecnologias da Comunicação e Informação na educação e Informática 

básica, assim como estímulo à aprendizagem da língua espanhola. Cada um dos temas será trabalhado, coletivamente, 

por professores e alunos em minicursos pedagógicos compreendidos como estratégias didáticas que possibilitam a 

construção de conhecimentos teóricos e metodológicos relativos ao saber e ao fazer, a partir de Leitura e produção de 

textos, das Tecnologias da Comunicação e Informação, de Informática Básica e de Língua espanhola. Os lugares de 

desenvolvimento do projeto serão nos polos de educação a distância de Caraúbas, Lajes, Guamaré, Parnamirim, São 

Gonçalo e Natal, assim como no Centro de Educação de Jovens e Adultos Felipe Guerra e na Escola Estadual João 

Tibúrcio. 

Ao final do projeto de extensão realiza-se um evento de culminância que envolve todos os atores do processo 

(professores e estudantes do IFRN, assim como professores, gestores e estudantes das escolas parceiras). Os resultados 

do projeto são avaliados pela equipe envolvida e podem ser usados por professores e estudantes para ser apresentados 

em eventos regionais e/ou nacionais, assim como por meio de produções de artigos para periódicos da área de 

Educação. 

 O Projeto Político Pedagógico do IFRN indica a formação para a diversidade. Nesse âmbito, a formação dos 

seus alunos de educação superior implica no preparo para os diferentes níveis e modalidades de ensino. Por isso, o 

trabalho com turmas do ensino fundamental e médio é base para a compreensão das diversas realidades educacionais 

das escolas da rede pública do estado. Os minicursos pedagógicos serão realizados em 04 (quatro) momentos que se 

relacionam entre si: motivação, sistematização, produção e culminância. Num primeiro momento, antes das ofertas dos 

minicursos, haverá uma socialização do projeto (2h – presencial) que se destina a promover a apresentação do projeto 

como um todo através de um encontro e de aproximação entre os professores e bolsistas do IFRN e os participantes das 

escolas parceiras. Nesse momento, discutiremos os temas e conceitos que serviram de norte para a elaboração do 

projeto, com destaque para o conceito de trabalho colaborativo. Explicaremos, também, o planejamento das atividades e 

a fundamentação metodológica que embasará as atividades dos minicursos. No momento de motivação com os 

participantes conversaremos com professores e funcionários da escola sobre os objetivos e conteúdos propostos e 

apresentaremos a metodologia de trabalho, ouvindo deles as suas maiores necessidades e adaptando nossas propostas 

para buscar atender essas demandas. Além disso, apresentaremos os alunos bolsistas à escola, de forma que eles possam 

tomar contato com a realidade da própria escola onde o projeto será desenvolvido. Realizaremos, também, dinâmicas de 

integração que possibilitarão a inserção desses profissionais nas ações propostas, motivando-os para a construção de 

novos conhecimentos relativos ao saber-fazer. 

No momento de sistematização, foram realizadas discussões dentro do grupo de pesquisadores extensionistas, 

aprofundando-se o tema por meio de leituras e discussões de textos de fundamentação teórica e metodológica, 

reconstrução do conhecimento e produção de um novo saber e organizando a metodologia dos minicursos a partir dos 

dados colhidos na escola e de suas necessidades específicas. Esse processo, para os bolsistas de EaD, é feito por meio 

de reuniões presenciais e  de página específica no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle), com prazos definidos 

para cada etapa do processo de revisão teórica. No terceiro momento, o de produção, temos a elaboração de artefatos, 

materiais ou imateriais, destinados ao aprofundamento de conteúdos das disciplinas da educação básica propostas no 

projeto, ao desenvolvimento de instrumentos de avaliação de aprendizagem, à produção de recursos e textos didáticos e 

de temas relativos às novas tecnologias e mídias educacionais. Esse momento também é feito, na orientação dos 
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bolsistas de extensão, prioritariamente a distância, por meio da plataforma virtual de aprendizagem. Evidentemente, se 

necessário, poderão ser planejados momentos presenciais para melhor avaliação dos artefatos elaborados. No quarto 

momento, o de culminância, com a reunião de todos os partícipes do projeto em evento, no Campus EaD para 

compartilhamento das experiências na realização do projeto.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados alcançados pelo projeto são significativos. Há parcerias com as escolas de ensino fundamental e 

médio nas modalidades presencial e  à Distância (EAD), o que proporciona o diálogo, permitindo interferir na sociedade 

de forma crítica, a atender as demandas de aprendizagens dos alunos das escolas campo de  extensão (e de pesquisa) e 

da instituição proponente do projeto. O projeto em foco, ainda sob essa perspectiva colaborativa, tem oportunizado a 

junção de alunos da Licenciatura em Letras Espanhol para atuarem nas escolas, sob orientação dos docentes do Campus 

EaD, ministrando minicursos. O projeto conta com a participação de professores e alunos das escolas do RN e do IFRN, 

o que tem propiciado também para os alunos bolsistas, a inserção na pesquisa e o aperfeiçoamento da sua formação.

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação superior no Brasil se fundamenta no tripé ensino, pesquisa e extensão, obedecendo ao princípio da 

indissociabilidade Essa junção permite que as instituições de ensino superior pensem os problemas da sociedade 

contemporânea e busquem soluções. Nesse sentido, o projeto de extensão que ora apresentamos, permite estabelecer a 

troca de saberes acadêmicos e popular, ainda possibilitando a produção do conhecimento. 

As ações de extensões nas escolas proporcionam ampliar o saber, o trabalho colaborativo, e o trabalho 

interdisciplinar numa ação conjunta de construção de conhecimento. Entendemos pois, que a ações extensionistas na 

escolas só veem a somar na qualidade do ensino brasileiro para que se estabeleçam relações de diálogo e de 

compartilhamento entre pesquisadores extensionistas, professores da rede pública de ensino e os alunos. 
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A ASSESSORIA DE FILOSOFIA E PESQUISA DO NUARTE – CAMPUS 
MOSSORÓ NO DESENVOLVIMENTO DE UM SER CRÍTICO 

SANTOS, S. V.1; COSTA, N. G. S.2; SOUSA, E. R.3 e LOPES, M. L. S.4  
1,2,3,4 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Este trabalho visa apresentar a participação e o 
desenvolvimento da assessoria de filosofia e pesquisa 
por meio de uma análise do desenvolvimento do 
senso crítico no estudante de uma educação 
profissional a partir de pesquisas envolvendo as mais 

diversas linguagens artísticas, incentivando uma 
formação que possibilite ao estudante se tornar um 
pesquisador que tenha uma visão complexa do 
conhecimento, integrando os conhecimentos da 
formação geral e da formação técnica. 

ABSTRACT 

This work aim to present the participation and 
development of the philosophy and research 
counseling by analyzing the development of the 
critical sense in students from a professional 
education with researches involving the most diverse 

artistic languages, encouraging a training method 
that enables the student to become a researcher 
with a complex vision of knowledge, integrating 
general knowledge and technical learning.

1     INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo evidenciar as relações entre a educação profissional e 
o desenvolvimento do senso crítico a partir de pesquisas nas áreas das artes. Apesar do núcleo de
artes do IFRN – Campus Mossoró ter dado início a suas atividades com o foco nas práticas
extensionistas, foram desenvolvidas atividades voltadas para a pesquisa instaurando a assessoria de
filosofia e pesquisa, que visa articular pesquisas em artes no âmbito da educação profissional, o ponto
central desse trabalho. Para iniciar o trabalho é necessário contextualizar o surgimento da educação
profissional no Brasil. Para tanto, iremos iniciar com um breve excursus acerca da educação
profissional e do ensino profissionalizante no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, profissional, crítico, pesquisa, artes. 

KEYWORDS: Education, professional, critical, research, art. 
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O ensino profissionalizante foi implementado no Brasil, oficialmente, em 1906 com o decreto 
de nº 787, porém, segundo o Ministério da Educação, podemos encontrar tal ensino desde o início da 
colonização do Brasil, por meio do ensino de técnicas de oficio para índios e escravos, habituando “o 
povo de nossa terra a ver aquela forma de ensino como destinada somente a elementos das mais baixas 
categorias sociais” (FONSECA apud MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, p. 1.). Com o tempo a 
estrutura do ensino técnico profissional foi se alterando e, com isso, foram se implementando novos 
decretos. Apesar das mudanças estruturais a dualidade que acompanhava o ensino profissionalizante 
desde antes de sua oficialização aumentando a seletividade da educação entre a que busca o trabalho 
intelectual e a que objetiva o trabalho braçal devido as concepções culturais de que o ensino 
profissionalizante é destinado as mais baixas categorias sociais. 

Podemos então comparar dois decretos (2208/97 e 5154/04), que rivalizam entre si quanto ao 
objetivo da educação profissional e apresentam como sua base modelos europeus de ensino 
profissional, onde o primeiro segrega a concepção de educação entre o ensino técnico e o médio 
enquanto o segundo visa a integração entre ambos. Então, por meio do decreto 5154/04, podemos 
perceber a modificação nas concepções da educação profissional, é possível encontrar um exemplo 
dessa modificação no PPP do IFRN “constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 
crítico, reflexivo e voltado à pesquisa” (2012, Projeto Político Pedagógico do IFRN, p. 19), que indica 
como finalidade do IFRN a integração entre o ensino médio e o profissional, formando um estudante 
crítico e qualificado, capaz de pensar e pôr em pratica inovações, trabalhando, então, a razão vital dos 
alunos para que possam realizar críticas quanto aos métodos, ao contrário da razão instrumental que 
se utiliza dos métodos de forma não critica, o que torna o indivíduo um reprodutor de técnicas sem a 
capacidade de inovar. 

A partir do objetivo do IFRN de fomentar a pesquisa em suas áreas de ensino o NUARTE – 
Campus Mossoró instaurou a assessoria de filosofia e pesquisa, sob supervisão das professoras Euza 
Raquel de Sousa e Maria Luiza Soares Lopes, com o intuito de incentivar a comunidade acadêmica 
a fomentar pesquisas envolvendo as mais diversas linguagens artísticas, de forma autônoma e que 
auxiliem a comunidade interna e externa ao IFRN. A assessoria de filosofia e pesquisa tem como 
proposta metodológica incentiva o estudante a se tornar um pesquisador, assumindo um papel de 
protagonista na busca por procedimentos científicos e no projeto de pesquisa, onde o discente possa 
desenvolver seu senso crítico quer na aprendizagem de diversas metodologias de pesquisa, quer nas 
reflexões de leituras filosóficas, sociológicas, políticas e artísticas, aprendendo a selecionar sua 
própria bibliografia, suas fontes e as diversas etapas da metodologia da pesquisa cientifica.  Com isso 
o estudante da educação profissional aprende a pesquisar cientificamente assuntos não apenas das
disciplinas técnicas, mas também da formação geral relacionando-os aos saberes aprendidos no
universo das artes.

2     METODOLOGIA 

O NUARTE utiliza de metodologias colaborativas de construção coletiva, isso inclui proposta 
de investigação e incentivo a pesquisa da assessoria de filosofia e pesquisa, com isso, tal assessoria 
incentiva uma formação que possibilite o estudante a se tornar um pesquisador que tenha uma visão 
complexa do conhecimento, associando as aprendizagens da formação geral e da formação técnica a 
uma educação estética do homem capaz de produzir inovações nas pesquisas das artes. O discente é 
assim incentivado na busca de temas envolvendo tais saberes e práticas e que lhe cause indagações. 
Os estudantes do NUARTE passam a buscar temas que integrem os componentes aprendidos nas 
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diversas disciplinas do IFRN para sanar dificuldades ou questões concernentes as diversas linguagens 
artísticas e preocupações estéticas. A assessoria promove em suas reuniões quinzenais temas de 
formação para a pesquisa e acompanhamento das pesquisas desenvolvidas pelos estudantes e pretende 
disponibilizar oficinas para a produção de artigos e projetos de pesquisa aberta a todos os públicos. 
Como os temas são interdisciplinares, os estudantes também procuram orientadores específicos das 
áreas em que desenvolvem suas pesquisas. Todo o processo de pesquisa deve ser protagonizado pelo 
estudante a partir da investigação e analise de bibliografias básicas e da delimitação de seu tema tendo 
oficinas sobre fontes primarias, secundarias e aprendizagem na delimitação dos temas. A assessoria 
funciona então como um espaço de formação para pesquisa em artes a partir dos saberes da educação 
profissional. Para a divulgação do andamento e resultado encontrados nos projetos a assessoria 
incentiva a participação em eventos científicos e criação de redes sociais para a interação com o 
público interno e externo ao IFRN. 

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A assessoria de filosofia e pesquisa possui, atualmente, oito alunos sob sua supervisão que 
compõem, ao todo, quatro projetos, nas reuniões quinzenais se verifica e repassa novas instruções 
para o desenvolvimento do projeto para que os alunos sejam capazes de desenvolver seu senso crítico 
com as pesquisas. Atualmente os quatro projetos se encontram em fase de inicial de aplicação. 

Dois dos projetos são voltados para sua atuação dentro do IFRN – campus Mossoró através 
da mudança do método de ensino de turmas das professoras Euza Raquel de Sousa e Maria Luiza 
Soares Lopes, sendo a pesquisa sobre Gameficação e Ludificação aplicada nas aulas de filosofia, 
ministradas pela primeira professora citada anteriormente, nas turmas de 2º ano dos cursos técnicos 
integrados em mecânica e edificações, e a pesquisa sobre a metodologia do Teatro do Oprimido 
aplicada nas aulas de artes cênicas, ministrada pela segunda professora citada anteriormente, na turma 
de 1º ano do curso técnico integrado em edificações integrado. Ambos os projetos se encontram em 
atuação, entretanto o projeto de Gameficação, por já se encontrar em processo de pesquisa durante 
um ano, é o único que participou em eventos científicos como a II SECITEX e a EXPOTEC no 
campus Mossoró. Na EXPOTEC o projeto montou uma sala temática aberta a comunidade, a sala 
buscava demonstrar os elementos de uma gameficação do ensino com jogos e elementos lúdicos que 
foram utilizados por outros professores e pesquisadores do IFRN, se baseando na frase: “Não basta 
ser divertido tem que ser educativo! ”, e com o auxílio de um jogo produzido por um projeto 
conduzido pelo professor de filosofia de São Paulo de Potengi. Já na II SECITEX foi apresentado um 
artigo para a CONGIC em forma de comunicação oral. 

Já um dos outros dois projetos envolve a comunidade externa ao IFRN, este projeto busca 
realizar uma análise técnica, quanto as instalações elétricas, do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado e 
com base no resultado encontrado durante a verificação realizar manutenções corretivas e preventivas 
para proporcionar uma maior segurança daqueles que frequentam o estabelecimento, tanto a equipe 
que trabalha no local quanto as pessoas que se apresentam e ao público que frequenta o local. 
Atualmente o projeto se encontra em fase de recolhimento de dados como a planta elétrica do teatro 
e equipamentos utilizados para que seja possível realizar a verificação das instalações elétricas in 
loco.  

Enquanto o último é um projeto tecnológico que propõe a construção de uma perna de pau 
com suas dimensões ajustáveis, o que permite a utilização por várias pessoas sem a necessidade de 
diferentes pernas de pau devido à altura de seus apoios de pé influenciam na motricidade do uso do 
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equipamento. O projeto encontra-se em estágio de concepção de um design em que as forças na qual 
a perna de pau é submetida não a prejudiquem. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apresenta condições de realizar o desenvolvimento do senso crítico dos alunos 
pesquisadores, permitindo ao estudante colocar em prática novas pesquisas em qualquer área do 
conhecimento de forma autônoma, além de buscar a interdisciplinaridade em áreas consideradas 
distintas. 
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PROJETO DE EXTENSÃO PRÓ-ENEM – IFRN campus João Câmara: 
proposta para a melhoria do desempenho discente da Região do Mato Grande 

SOARES, E. S; SOUZA; H. B. A; SILVA, J. B. B1; LIMA, B. H.A.2; PINHO, V. S.3
1,2, 3,4,5 

IFRN – Campus João Câmara 

ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO 

O PROENEM é um projeto de extensão que conta com voluntários e desenvolve um curso 

preparatório para o ENEM, no Campus João Câmara, com carga horária de 120h. O processo 
metodológico inclui 4 ações distintas: matrícula, bloco de aulas, elaboração de módulos didáticos e 
um simulado.  O projeto dispõe de 120 vagas, sendo 60 voltadas para o público externo da rede 

pública de ensino e 60 para os alunos concluintes do próprio IFRN, visando melhorar o 
desempenho dos alunos da Região do Mato Grande no ENEM. 

ABSTRACT 

PROENEM is a voluntary extension project that develops a preparatory course for the ENEM, at 

the João Câmara Campus, with a 120-hour workload. The methodological process includes 4 
distinct actions: enrollment, block of classes, elaboration of didactic modules and a simulation. The 
project has 120 places, 60 of which are aimed at the external public (public teaching network) and 

60 for the final students of the IFRN itself, aiming to improve the performance of students from the 
Mato Grande Region in the ENEM.

1     INTRODUÇÃO 

O PROENEM tem como proposta pedagógica norteadora a organização de aulas 
complementares e presenciais, onde serão trabalhadas as 120 habilidades através de questões 
temáticas de forma transdisciplinar, problematizando os conteúdos exigidos pelo ENEM e 

colocando em discussão diretamente com os alunos para uma aprendizagem complementar. O 
público-alvo escolhido se dá em virtude da necessidade, para que esse público específico passe a ter 

PALAVRAS-CHAVE: ENEM, Curso, Ensino Médio. 

KEYWORDS: ENEM, Course, High School.
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acesso a uma melhor preparação para o ENEM com base nos direcionamentos do edital ENEM 

(2017)1, tendo em vista que as carências formativas da rede pública de ensino, seja ela de âmbito 
estadual e/ou municipal. Vale elucidar também que os alunos do IFRN não contam com formação 
com foco único no Exame, sendo, portanto, de grande valia essas aulas direcionadas para tal 

avaliação. 

O Projeto desenvolve formação para que os alunos tenham um melhor desempenho nas 

avaliações objetivas e na redação, bem como melhorem o desempenho Escolar e Acadêmico no 
Enem. As aulas são direcionadas para as provas das seguintes áreas de conhecimento do Ensino 
Médio e os respectivos componentes curriculares: 

 Ciências Humanas e suas Tecnologias

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias
 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
 Matemática e suas Tecnologias

Nesse sentido, as aulas do projeto ancoram-se na interdisciplinaridade como uma 

maneira   de interação e de interlocução entre os conhecimentos, como forma de ampliar e 
dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. 

Vale destacar que o ENEM foi criado em 1998 com propósito de avaliar o aluno no término 

da educação básica, visando contribuir para a melhoria da qualidade nesse nível de escolaridade. 
Em 2009, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tornou-se o principal meio para o ingresso 

no ensino superior no Brasil, com exceção das universidades e instituições que mantiveram 
processo seletivo próprio, mas que atualmente já aderiram. 

Andriola (2015) considera que o modelo do ENEM induz o Ensino Médio a adotar uma proposta 

pedagógica centrada no desenvolvimento de competências relevantes para o cidadão da sociedade 
contemporânea. Segundo Andriola ( 2015,p.117), o ENEM trata-se de “um modelo de seleção de 

estudantes concebido para avaliar habilidades e competências humanas, isto é, um procedimento 
seletivo adaptado às exigências dessa nova sociedade” [...]. 

2     METODOLOGIA 

O processo metodológico de desenvolvimento do projeto em andamento inclui 4 ações 
distintas, a saber:  

(1). Matrícula: A matrícula do PROENEM foi aberta para alunos cursaram o ensino médio 
ou que estivessem matriculados no último ano do Ensino Médio, exclusivamente oriundos de 

escolas da rede pública de ensino da Região do Mato Grande. Foram ofertadas 120 vagas. Sendo 60 
vagas para alunos do IFRN e 60 vagas para alunos externos. 

(2). Blocos de Aulas (120horas): As aulas são voluntariamente ministradas pelos professores 

do IFRN e/ou convidados, durante 8 meses com aulas semanais, no período noturno, com aulas de 
Biologia, Física, Química, Matemática, História, Português e Geografia, com 60 minutos de cada, 

1 INEP/MEC. Edital ENEM 2017. Disponível em:< http://enem.inep.gov.br/#/antes?_k=0k048r>. Acesso em 20 

set 2017. 
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sendo as mesmas dadas no auditório do IFRN Campus João Câmara, fazendo uso de quadros e 

projetores. Além da colaboração dos docentes, o projeto também conta com a participação de 9 
alunos voluntários que auxiliam na preparação do auditório, coleta e distribuição de materiais e 
registro de presença dos alunos. 

(3). Elaboração de módulos didáticos: Concomitantemente as aulas, serão produzidos 
material didático (impresso e/ou online) nas áreas de conhecimento do ENEM, pelos próprios 

professores das disciplinas dentro da Instituição. 

(4). Simulado (4horas): Prova destinada à auto avaliação dos alunos. Paralelamente ao 
projeto, há ainda, uma vez por semanas, um projeto de extensão paralelo intitulado Pró-Redação, 

que consta de Oficina de Redação; Produção de redação pelo aluno, orientada e avaliada por um 
Professor de Português e discussões sobre temas de relevância para o embasamento de argumentos 

na produção textual. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se estimular a busca do conhecimento e um melhor discernimento sobre as questões 

abordadas, possibilitando ao aluno (seja da rede interna do IFRN ou externa) da Região do Mato 
Grande uma devida preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, capacitando-o nas 
diferentes áreas exigidas pelo exame e fazendo com que, também, possa fortalecer os 

conhecimentos já obtidos pelo referido. Além disso, pretende-se também, realizar uma análise do 
perfil socioeconômico dos alunos do projeto, a partir, de questionário aplicado no ato de matrícula e 

com os êxitos dos alunos aprovados no SISU em janeiro de 2018. Visa-se também, elaborar, um 
material de questões voltadas para o ENEM, partindo-se dos recursos didáticos utilizados durante as 
aulas. 

A seguir, visualizamos um registro de uma das metas do projeto: 
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Imagem 2: Registro do projeto e público-alvo (2017) 

Fonte: Arquivos do projeto (2017) 

Na análise dos dados parciais e como vemos pelos registros, assinalamos que o projeto tem 

tido uma participação efetiva da comunidade externa do IFRN, com um número expressivo de 

participantes assíduos e motivados, especificamente oriundos da Região do Mato Grande.  

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ProEnem propõe, como objetivo geral, auxiliar alunos do Ensino Médio a ingressar em 

uma faculdade através do ENEM. Tal projeto se deu também, junto a profissionais atuantes do 

IFRN. Conta com a participação de 120 alunos inscritos, mas há um grande número de ouvintes, 

com mais de cinquenta alunos em lista de espera. Pensando nisso, seria viável abrir mais vagas para 

o público externo nas próximas edições (2018).
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DANÇA E GÊNERO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA REFLEXÃO SOBRE A 

IGUALDADE DE GÊNERO E CULTURA CORPORAL 

RESUMO 

A presente pesquisa busca compreender as dificuldades em abordar o conteúdo dança na educação física 

escolar devidos aos valores patriarcais ainda presentes na sociedade que delimitam determinados espaços 

como pertencendo apenas a um determinado gênero. Por meio de uma pesquisa etnográfica, realizada em 

duas escolas públicas, com quatro turmas de estudantes do Ensino Médio, sendo duas turmas de cada escola, 

busca-se compreender como as construções culturais de gênero produzem expectativas corporais e suas 

delimitações.  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, GÊNERO, EDUCAÇÃO. 

ABSTRACT 

The present research seeks to understand the difficulties in addressing dance content in school physical 
education due to the patriarchal values still present in society that delimit certain spaces as belonging only to 
a certain gender. Through an ethnographic research, carried out in two public schools, with four classes of 
high school students, two classes of each school, one seeks to understand how the cultural constructions of 
gender produce corporal expectations and their delimitations.  

KEYWORDS: INCLUSION, GENDER, EDUCATION. 

1     INTRODUÇÃO 

Ao estudar a dança, culturas corporais se tornam mais evidentes. Desse modo, professores de 
educação física, por meio de suas práticas docentes cotidianas, podem ajudar meninos e meninas, homens e 

mulheres, a construírem suas identidades de gênero ou esclarecem seus conceitos e vivências sobre essa 
temática ao refletir a práxis e os valores, padrões e funções que são atribuídos como próprios de cada sexo. 

Os estudos de gênero na educação física não são novidades, pois existem estudos na área desde o início da 
década de 80, já com estudos em estereótipos em práticas corporais. No entanto, tais estudos têm abordados 

prioritariamente as mulheres, mas precisamos ver como ambos os gêneros são influenciados por essa 
construção do lugar próprio do feminino e do masculino fortalecendo essa delimitação do espaço a partir 

desses estereótipos. 

Justificativa: 

A partir das experiências vividas por esses professores, no decorrer do ensino desse conteúdo, 
verificamos que ainda existem resistências dos estudantes com esses estudos durante as aulas de Educação 
Física, por considerem alguns espaços como sendo necessariamente feminino e, preconceituosamente, até de 
“coisas de mulherzinhas”. Embasados em estudiosos da temática discutiremos sobre a questão, analisando 
como as posturas do educador e uma intervenção docente podem mudar essa realidade.  
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O estudioso das relações de gênero na educação física, Romero (1994), entende que há diferenciação 
efetiva em termos de experiências de movimentos vivenciados por meninos e meninas. Aos primeiros, são 

permitidas e incentivadas brincadeiras mais agressivas e livres, eles jogam bola nas ruas, soltam pipas, 

andam de bicicleta, rolam no chão em brigas intermináveis, escalam muros e realizam muitas outras 
atividades que envolvem riscos e desafios. As meninas, por outro lado, são desencorajadas, e até mesmo 

proibidas de praticarem essas brincadeiras e atividades e, em função desse tratamento diferenciado, tem-se 
um quadro de desempenho motor igualmente diferenciado. Por isso é importante pensar como se constroem 

as questões envolvendo relações no gênero nas aulas de educação física. 

O professor de educação física e suas práxis diante das relações de gênero pode ampliar os 

horizontes e a percepção dos estudantes sobre o que dificulta o aprendizado de uma temática não apenas na 
sala de aula, mas nas suas vivências com o outro e com o mundo. Por isso, é preciso um esclarecimento 

sobre suas crenças e valores, bem como sobre a cultura do corpo. Estudar sobre a dança pode auxiliar essa 
compreensão sobre gênero ou, infelizmente, ratificar esses preconceitos. Isso justifica esse projeto de 

pesquisa/extensão. 

Fundamentação Teórica: 

A crítica do argumento meramente biológico que justificou a exclusão da participação das mulheres 

em algumas práticas físicas e desportivas surgiram na educação física quase ao mesmo tempo em que 

surgiram em outras áreas. Percebeu-se que os estudos de gênero, por meio dos conceitos e dos significados 

reconstruídos, “fornecem um meio de decodificar o significado e de compreender as complexas conexões 

entre várias formas de interação humana” (Scott apud Junior, 2002, p. 3). Isto ocorre porque o gênero assume 

o sentido de representar a construção social e histórica dos sexos, ao mesmo tempo em que se enfatiza o

caráter social e relacional dessa construção. Por isso, a presente fundamentação teórica terá tantos estudiosos

da temática gênero como estudiosos dessa temática no interior da educação física. Sobre a construção social

de gênero podemos destacar os estudos de N. Fraser, S. Beauvoir, M. Ströher e W. Deifelt, bem como a vasta

literatura existente no tema. Com os estudos teóricos sobre esse componente especifico e no interior da

educação física escolar não são amplos e nem notoriamente difundidos, entretanto, podemos destacar os

estudos de e. Romero,J. Daolio e W. Alves, bem como os estudiosos do conteúdo dança em educação física..

Objetivo geral: 

Analisar as construções sociais de gênero e suas implicações a partir da abordagem do conteúdo 
dança nas aulas de Educação Física do ensino médio de escolas públicas. 

2 METODOLOGIA 

A análise de construção social das relações de gênero, dar-se-á por meio de uma pesquisa etnográfica 

realizada em duas escolas públicas, com quatro turmas de estudantes do Ensino Médio, sendo duas turmas 

em cada escola, focando no conteúdo dança. Com isso, visa-se identificar como os educandos interagem nas 

aulas e como as estratégias de abordagem de um conteúdo podem aproximar ou afastar as educandos e 

educandas de determinadas discussões e reiteram determinados preconceitos ou senso comum existente na 

sociedade. Apesar do foco ser uma pesquisa etnográfica, também serão utilizados diários de campo para 

registrar as aulas, entrevistas semiestruturadas e intervenções com a temática gênero. Observando a 

existência de modelos fortalecidos e condutas sexistas que dificultam a participação e o estudo do conteúdo 
dança na disciplina, embasa-se nos estudos oriundos de uma pesquisa bibliográfica para compreender o 

gênero como uma construção histórico-social, que pode ser transformada por meio de uma prática da cultura 

corporal desmistificada. Desse modo, a pesquisa tem dois momentos no qual se destaca a pesquisa 

etnográfica, ponto central da pesquisa, mas para sistematiza-la se inicia com uma pesquisa bibliográfica de 

cunho analítico. 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução 
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Para acompanhar e avaliar o presente projeto de pesquisa sobre o componente curricular Dança no 
aprendizado de Educação Física, estão inicialmente incluídas: 

Pesquisa bibliográfica sobre Educação Física escolar, gênero, dança e cultura corporal. 

Pesquisa etnográfica com quatro turmas de estudantes do Ensino Médio de escolas públicas. 

Também fará parte do acompanhamento e avaliação a constante interação com a comunidade 
acadêmica por meio da produção de artigos e ampla exposição do andamento do projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Contribuir para a reflexão sobre as construções sociais de gênero no ensino de educação física; 

Sistematizar e divulgar os dados obtidos, bem como apresentar a comunidade acadêmica não apenas os 
resultados, mas também os métodos de pesquisa em educação física e como este saber contribui para o 
processo formativo. 

Inserir professores de outras áreas a fim de pensar o conteúdo dança por meio de uma abordagem 
transdisciplinar a partir da temática gênero. 

Expor os resultados por meio de apresentação de trabalhos científicos em congressos, encontros nacionais e 
internacionais, seminários, palestras, e etc. 

Fortalecer o diálogo com outros profissionais de educação física sobre as dificuldades vivenciadas na 
abordagem de conteúdo específicos a partir da divulgação dos estágios de desenvolvimento da pesquisa e 
dos resultados alcançados. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto está em andamento e para acompanhar e avaliar o presente projeto de pesquisa/extensão sobre o 
componente curricular Dança no aprendizado de Educação Física, estão inicialmente incluídas: 

Pesquisa bibliográfica sobre Educação Física escolar, gênero, dança e cultura corporal. 

Pesquisa etnográfica com quatro turmas de estudantes do Ensino Médio de escolas públicas. 

Também fará parte do acompanhamento e avaliação a constante interação com a comunidade acadêmica por 
meio da produção de artigos e ampla exposição do andamento do projeto. 
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PROJETO DE EXTENSÃO PRÓ-REDAÇÃO – IFRN CAMPUS  JOÃO 
CÂMARA: PROPOSTA PARA A MELHORIA DA ESCIRTA NO ENEM 

NA  REGIÃO DO MATO GRANDE

SOARES, E. S; SOUZA; H. B. A; MELO, M. G. O1; COSTA, J. F.M.2; SILVA, J. L.3
1,2, 3,4,5 

IFRN – Campus João Câmara 

ÁREA TEMÁTICA: Educação

1 INTRODUÇÃO 

Diversos são os desafios de melhorar e democratizar a educação no Brasil. Assim, o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) possui sua relevância de ser um meio para que uma grande 
massa acesse as Universidades e Institutos Federais, porém, mesmo com um número crescente de 

participantes os resultados divulgados pelo Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (MEC, BRASIL, 2015, 2016) revelam uma grande deficiência na produção da 

redação. Constata-se ainda um grande índice de alunos que zeram a prova e um número reduzido de 
redações com nota máxima (mil). Nesse sentido, destaca-se que no último exame, em 2016, 
segundo dados do INEP, apenas 77 alunos tiraram nota 1.000 (mil). Esses dados oficiais indicam 

que é preciso mecanismos sociais e pedagógicos para melhorar a competência leitora e de escrita 
dos candidatos. Nesse contexto, considerando a missão social e institucional ifriana faz-se 

PALAVRAS-CHAVE: ENEM, educação, redação. 

KEYWORDS: ENEM, Education, writing. 

RESUMO 

Este trabalho apresenta a proposta do Projeto 
de extensão intitulado PRÓ-REDAÇÃO: a 
região do Mato Grande em busca da redação 
nota mil do ENEM. O presente projeto de 
extensão propõe ações de intervenções no que 
tange à melhoria da produção escrita da redação 
do Enem de alunos

participantes do exame oriundos de escolas 
públicas da região do Mato Grande, 
configurando-se como uma ação que envolve 
alunos da comunidade interna e externa do IFRN, 
particularmente do campus João Câmara. 

participating in the exam from public schools 
in the Mato Grande region, being 
configured as an action involving students from 
the internal and external community Of the 
IFRN, particularly the João Câmara campus. 

ABSTRACT 

This paper presents the proposal of the 
extension project entitled PRÓ-REDAÇÃO: the 
region of Mato Grande in search of the 
thousandth note of ENEM. The present 
extension project proposes intervention actions 
regarding the improvement of the written 
production of the Enem essay of
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necessário contribuir com a transformação dos baixos resultados do ENEM. Dessa forma, este 

projeto considera que isso é possível por meio da integração entre ensino e extensão, através de 
ações docentes e execução de ações de extensão, em prol da inclusão social, visando à 

transformação social, tendo em vista que o exame nacional supracitado é um evento que tem efeitos 
na vida dos jovens brasileiros, porque tem influência nas práticas educativas e promove o acesso ao 
ensino superior, sonho da juventude brasileira. 

De acordo com o INEP (2017), observamos que "há, claramente, um desempenho mais 
insuficiente em linguagens do que nas outras áreas, o que reforça o que as avaliações nacionais já 

indicam, que é a enorme dificuldade de leitura e escrita dos nossos alunos”. Segundo o INEP, nas 
palavras de Tancredi (2017), dos mais de 6 milhões de participantes, apenas 77 tiraram nota 
máxima (mil) na redação, no ENEM 2016.Com esse dado, notamos que o número de candidatos 

que têm obtido a maior nota na produção textual vem caindo ao longo dos anos. 
O ENEM é concebido como uma ação governamental institucionalizada e uma das 

avaliações de grande relevância social, pois proporciona o acesso à Educação Superior. Constitui-se 
ainda em um avanço no que concerne às políticas educacionais em nosso país.

Nessa direção, o projeto de extensão intitulado: PRÓ-REDAÇÃO: a região do Mato Grande 

em busca da redação nota mil do ENEM propõe ações de intervenções no que tange à melhoria da 
produção escrita da redação do Enem de alunos participantes do exame oriundos de escolas públicas 

da região do Mato Grande, configurando-se como uma ação que envolve alunos da comunidade 
interna e externa particularmente do campus João Câmara através de um curso de capacitação 
presencial teórico-prático, visando preparar e melhorar o desempenho dos participantes no que 

concerne aos conhecimentos necessários para produção da redação do ENEM, proporcionando 
alternativas de acesso aos programas governamentais importantes e inclusivos para a educação 

superior1, dentre eles: Sisu, Prouni, Pronatec, Instituições Portuguesas, bem como financiamentos 
estudantis: FIES. 

O Exame Nacional do Ensino Médio constitui-se como uma das políticas públicas que vem, 

continuamente, sofrendo modificações em sua estrutura e atingindo um número, cada vez maior, de 
candidatos. O ENEM teve como base normativa as Leis nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBN) – e nº 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação (PNE).  
No que tange à prova de redação, a cartilha do participante (MEC, BRASIL, 2016), afirma 

que: 

A prova de redação exigirá [...] a produção de um texto em prosa, do tipo 
dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou 
política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem 
ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. (Na) [...] redação, deverá 
defender uma tese – uma opinião a respeito do tema proposto –, apoiada em 
argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma 
unidade textual. [...[ (O) texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade 
escrita formal da Língua Portuguesa. Por fim, [...] deverá elaborar uma proposta de 
intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que 

respeite os direitos humanos. (MEC, BRASIL, p. 7, 2016). 

Nesse viés, o  Projeto de extensão em tela encontra-se planejado em formato de um curso, 
sendo desenvolvido por professores do IFRN-JC, tendo exclusivamente como público alvo os 
alunos da rede pública de ensino, que tenham estudado o Ensino Médio ou que estejam 

1
 Mais informações disponíveis em:< http://enem.inep.gov.br/#/antes?_k=60ends>. Acesso em 23 ago 2017. 
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matriculados no último ano do Ensino Médio exclusivamente na Região do Mato Grande, sendo 

ofertadas 150 vagas. Das vagas disponíveis destaca-se que 50 % são destinadas para alunos do 
IFRN e as demais vagas para alunos externos da comunidade da região do Mato Grande. Dessa 

forma, o projeto almeja contribuir para evitar a exclusão dos menos favorecidos que sofrem com o 
problema da qualidade de ensino na Educação Básica, uma vez que visa contribuir com a inserção 
de mais alunos provenientes de escolas públicas pela acessibilidade do exame ao Ensino Superior. 

O curso considera as competências do ENEM baseadas na Cartilha do Participante e no edital do 
ENEM. As competências são os critérios que o avaliador verifica e analisa desempenho do 

participante do Enem. Conforme a cartilha, a redação é avaliada de acordo com os seguintes 
critérios: 

Quadro 1: Critérios de avaliação da redação

Fonte: Cartilha do participante (MEC, BRASIL, p. 8, 2016) 

Ademais, vale ressaltar que do ponto de vista teórico, fundamentamo-nos nas propostas da 
Análise Textual dos Discursos ─ ATD (ADAM, 2011), em diálogo com teorias linguísticas 
enunciativas e com as contribuições teóricas e analíticas do campo linguístico-discursivo da 

argumentação. Além desses contributos teóricos, seguimos trabalhos de outros autores, dentre eles, 
Bakhtin (1992, 2003), no que concerne à interação, à enunciação, à polifonia, ao dialogismo e aos 

gêneros discursivos; Marcuschi (2005) sobre os gêneros textuais; Benveniste (1989, 2005, 2006), 
Flores (2009, 2013) e Authier-Revuz (2004, 2011) no que diz respeito à enunciação, à subjetividade 
da linguagem, à heterogeneidade discursiva e ao dialogismo; Passeggi et al (2010), Rodrigues 

(2016), Bernardino (2015) dentre outros sobre a responsabilidade enunciativa. O projeto também 
ancora-se nas concepções teóricas de gêneros do discurso, sequências textuais e texto dissertativo-
argumentativo, encontradas em Bakhtin (2011), Abaurre e Abaurre (2007) e Adam (2011). 

Com base nisso, o projeto visa capacitar e melhorar o desempenho dos alunos da região do 
Mato Grande participantes do ENEM (2017), considerando as competências da redação, com vistas 

a contribuir com os índices de melhoria na escrita da redação, bem como auxiliando no acesso ao 
curso superior. Dessa maneira, busca-se incentivar também os estudantes a adotarem práticas que os 
instrumentalizem para a produção de textos coesos e coerentes, em conformidade com as diretrizes 

do exame mencionado. Para tanto, o projeto elegeu como metas: 
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1 - Divulgação do Edital: Divulgação do Edital através de cartazes, panfletos, blogs da Região do 

Mato Grande e no site institucional do IFRN JC; 

2 - Seleção dos inscritos. Em seguida, divulgação do edital com o número total de vagas distribuído 

prioritariamente para os alunos oriundos de escolas públicas, seguindo rigorosamente, a ordem de 
inscrição ou mediante sorteio, pois o número de interessados ultrapassou o número disponível de 
vagas. 

3 - Elaboração de módulos didáticos sobre as competências da redação do ENEM. 

4 - Bloco de aulas, oficinas de leitura e produção do texto e debates temáticos interdisciplinares 

com Sociologia, Filosofia, História, Geografia, dentre outros componentes curriculares, 
considerando as últimas provas de redação do Enem, bem como temas polêmicos possíveis para a 
redação do ENEM. 

5 - Simulado de redação do ENEM 

6 - Avaliação do projeto e divulgação dos resultados parciais e finais. 

6 - Participação dos alunos voluntários como bolsistas monitores. 

2 METODOLOGIA 

De forma geral e sucinta, o presente projeto é desenvolvido por meio de aulas teóricas e 
práticas de leitura e produção de textos que acontecem semanalmente nas quartas-feiras no 

auditório do campus, executadas por docentes de Língua portuguesa que pertencem ao quadro 
efetivo do campus João Câmara, bem como com docentes de outras áreas numa perspectiva de 

ensino interdisciplinar para os debates temáticos. As etapas fundamentais do programa configuram-
se em: (1) Abertura de inscrição por meio de edital no qual foram especificados os objetivos e 
requisitos para participar do projeto; (2) Matrícula: A matrícula esteve aberta aos alunos que já 

concluíram o ensino médio ou que estivessem matriculados no último ano do ensino médio, 
exclusivamente cursados em escola da rede pública de ensino, os dados dos concorrentes foram 

coletados a partir do questionário online no ato da inscrição e a partir da avaliação da comissão 
foram identificados e determinados os alunos que atendiam os requisitos do edital para preencher as 
150 vagas disponibilizadas; (3) A lista de alunos selecionados foi divulgada no site do IFRN, na 

página do Campus João Câmara; (4) Foi elaborado o material didático sobre as competências do 
ENEM, em que é abordado e distribuído no decorrer do programa seguindo o planejamento de 

aulas, (5) Auxílio e integração de 9 monitores voluntários; (6) Em andamento, realização de aulas 
teóricas e práticas, bem como oficinas de leitura e produção de textos com debates temáticos sobre 
temas atuais e polêmicos vistos como artifícios utilizados para a melhor desenvolver os 

conhecimentos necessários para a produção da redação do ENEM e por fim, (7) Avaliação final do 
projeto será feita como base nos resultados dos participantes no ENEM e a divulgação dos 

resultados por meio de mídias e publicização.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No término do projeto previsto para janeiro/2018, espera-se que os participantes 
compreendam e reproduzam, com proficiência, a proposta de produção textual do ENEM; 
melhorem o uso da modalidade escrita padrão da língua portuguesa; obtenham desempenho 

satisfatório na prova de redação do ENEM, bem como apresentem melhoria no desempenho da nota 
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da redação. Com isso é esperado que, em janeiro de 2018, tenhamos como principal resultado a 

melhoria nos índices de aprovação dos alunos da região do Mato Grande no ENEM, contribuindo 
para o acesso ao Ensino Superior (programas governamentais: FIES, PROUNI, Sisu). Sendo esses 
resultados divulgados e disseminados em sites oficiais, redes sociais, participação em congressos, 

participação em eventos promovidos pelo IFRN, dentre outros. 
A seguir, visualizamos um registro de uma das metas do projeto: 

Imagem 1: Registro de abertura do projeto e andamento de uma das metas do projeto e 

público do Pró-redação (2017) 
Fonte: Arquivos do projeto/ Relatório SUAP parcial (2017) 

A implantação desse projeto encontra-se contribuindo positivamente para a 

comunidade externa e interna do campus IFRN-JC. No andamento do projeto, as aulas estão 

tendo um grande número de participações contando até mesmo com alunos que não conseguiram 

inscrição regular no projeto, mas que estão frequentando como ouvintes.  

As inscrições foram online via formulário. Foram realizadas 208 inscrições, mas em virtude 
do espaço de realização do projeto, foi necessário selecionar 150 inscritos com base no edital. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assinalamos que o projeto tem caráter interdisciplinar na metodologia de execução dos 

debates temáticos com possíveis temas da redação, bem como busca garantir a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. Na execução das aulas e oficinas, coloca-se em prática as ações 
de ensino voltadas para a melhoria da educação da Região do Mato Grande, envolvendo 

principalmente alunos da comunidade externa. 
Este projeto encontra-se sendo desenvolvido para alunos da rede pública de ensino e grande 

parte das escolas estão inseridas em municípios que apresentam baixo IDEB do Rio Grande do 

Norte, especificamente na Região do Mato Grande. Observa-se que um grande número desses 
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estudantes enfrenta dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita durante o processo de 

formação. Essas dificuldades, muitas vezes, culminam em baixos índices no ENEM. 

Por fim, destacamos que muitos brasileiros egressos do ensino médio se debruçam com 

esperança sobre uma folha para produzir um texto que será avaliado e mudará sua vida. Em virtude 

disso, assinalamos a importância que o ENEM tem tido nos últimos anos, quando se tornou a 

principal porta de entrada para as universidades e institutos federais. Acreditamos que com tal ação 

de extensão no âmbito do IFRN João Câmara estamos contribuindo com a prática de escrita dos 

alunos, consequentemente com melhoria do ensino da região do entorno do campus mencionado. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR VIRTUAL COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE CINÉTICA QUÍMICA 

RESUMO 

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de 

um simulador virtual afim de ser aplicado como 

recurso pedagógico no auxílio a professores no 

ensino de Cinética Química. Para tanto, buscou-se 

compreender quais são as principais dificuldades 

no aprendizado do assunto, principalmente durante 

as aulas expositivas. Com o decorrer, foram feitas 

discussões com docentes e discentes para apurar as 

principais dificuldades apontadas no conteúdo 

apresentado, afim de facilitar a interpretação do 

aluno.

ABSTRACT 

The present paper describes the development of a 

virtual simulator in order to apply it as a pedagogical 

resource that helps teachers in the teaching of 

chemical kinetics. To do so, we sought to understand 

the main learning difficulties of the subject, 

especially during the lectures. During the course, we 

held discussions with teachers and students to 

ascertain the main difficulties pointed out in the 

presented content with the purpose of facilitating the 

students understanding. 

1 INTRODUÇÃO 

Nesta época em que a formação do sujeito se dá em meio ao rápido avanço de novas 

tecnologias, principalmente as voltadas para a informação, a aplicação dessas tecnologias no ensino 

é de grande importância, haja vista que a inserção de recursos tecnológicos na sala de aula pode 

despertar o interesse do aluno e auxiliar o professor, proporcionando benefícios no processo de 

ensino-aprendizagem. Além disso, no que tange às estratégias e recursos didáticos, pode contribuir 

para tornar a aula mais atrativa para os discentes, corroborando com as orientações encontradas nos 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais): “é importante e necessária a diversificação de materiais 

ou recursos didáticos: dos livros didáticos aos vídeos e filmes, uso do computador, jornais, revistas, 

[...]” (BRASIL. MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, 2011, p. 109). 

Nessa mesma linha de pensamento, o emprego de recursos tecnológicos como simuladores 

virtuais no ensino de Química pode permitir a mediação de atividades interativas em que o educando 

observe como os processos naturais ocorrem, potencializa o processo de aprendizagem já que 

possibilita o desenvolvimento da capacidade de interpretação dos conteúdos, ao mesmo tempo que 

trabalha práticas pedagógicas lúdicas e educativas.  

Assim, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador virtual que pode ser 

utilizado por docentes durante a aula, contribuindo para a aprendizagem de Química para estudantes 

PALAVRAS-CHAVE:  Simulador, Cinética Química, Ensino de Química. 

KEYWORDS: Simulator, Chemical Kinetics, Chemistry Teaching. 
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do Ensino Médio. O simulador aborda o conteúdo de Cinética Química, ramo da Química que estuda 

a velocidade das reações e os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas, 

proporcionando um ambiente virtual interativo onde os alunos podem explorar e aprofundar seus 

conhecimentos no tema.  

2 METODOLOGIA 

O simulador foi desenvolvido em parceria com alunos da Licenciatura Plena em Química do 

IFRN – Campus Pau dos Ferros. A partir dessa parceria, recebemos apoio pedagógico e 

desenvolvemos a construção do referencial teórico com base em leitura de artigos referentes ao ensino 

de Cinética Química. Somado a isso, para levantamento das principais dificuldades que alunos do 

Ensino Médio enfrentam no aprendizado do tema, questionários foram aplicados em turmas do curso 

técnico integrado do Campus Pau dos Ferros que estavam cursando Química II, disciplina na qual é 

abordado o tema de Cinética Química. Os questionários também tinham por objetivo verificar a 

concepção dos alunos em relação aos principais conceitos teóricos dos conteúdos trabalhados em 

Cinética Química. Para isso, a sondagem foi realizada a partir de questões de múltipla escolha. Aliado 

a isso, os professores da disciplina também foram consultados.  

Baseado nos dados obtidos, no segundo momento, desenvolveu-se a construção do simulador. 

Três linguagens foram utilizadas, a saber: HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading 

Style Sheets) e o JavaScript. O HTML e o CSS são ferramentas empregadas para construção dos 

layouts, sendo aplicadas em todas as telas do site a fim de gerar uma estrutura e aparência agradável 

ao usuário. Ademais, o JavaScript foi aplicado somente às telas dos testes, pois a linguagem permite 

construir funcionalidades que gerem interação.  

Ainda, para a construção dos simuladores, foram utilizados os programas Paint e o Microsoft 

Power Point para o desenho e os efeitos animados de GIF’s. Esses efeitos foram construídos passo a 

passo, modificando, gradualmente, a posição do desenho e operada a extensão de imagem “.png” para 

o arquivo. Após isso, utilizou-se um website gerador de GIF’s, o “gifmaker.me”.

Com o simulador concluído, foi realizada sua implementação em aula com os alunos das e os 

professores das turmas que participaram da sondagem inicial. Os estudantes testaram, avaliaram e 

responderam a um questionário contendo cinco questões, com o objetivo de verificar a contribuição 

pedagógica do simulador. 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 O Simulador Virtual 

O Simulador Virtual desenvolvido é dividido em três grupos de páginas (Conceitos, 

Simulador e Testes) assim como é exibido na página principal (Figura 1). 
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Figura 1. Tela inicial do Simulador Virtual. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

3.1.1 Simulador Virtual – Tela de Conceitos 

Local do site destinado aos textos explicativos referentes ao estudo da Cinética química 

(Figura 2). 

Figura 2. Página de Conceitos: Teoria das colisões 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

3.1.2 Simulador Virtual – Tela de interação 

São cinco páginas que compõe o simulador, tendo em seu conteúdo GIF’s que ajudam a 

entender melhor as colisões das reações químicas, juntamente com legendas para o auxílio da 

interpretação (Figura 3). 
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Figura 3. Página de Conceitos: Superfície de contato. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

3.1.3 Simulador Virtual – Tela de Testes 

A seção denominada Testes é um conjunto de quatorze páginas contendo, em cada uma, 

questões referentes ao assunto de Cinética Química (Figura 4). 

3.1.3.1 As Questões 

Todas as páginas de teste seguem um padrão de layout, o qual apresenta o enunciado da questão, 

seguido por suas respectivas opções de respostas, o link para a página principal no canto superior 

esquerdo, um placar de pontuação no canto superior direito, o botão “confirmar” para seleção da 

resposta escolhida e setas nas laterais para a transição entre as questões (Figura 4). 

Figura 4. Página de Testes: Exemplo 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 
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4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Primeiramente, foi possível aprimorar nossos conhecimentos ao longo do projeto na área em 

que estudamos, reconhecendo sua importância para a grade acadêmica. Além disso, foi possível 

analisar que é precária a disponibilidade de ferramentas interativas em língua portuguesa para o 

ensino de química, limitando o professor ao que é oferecido pela escola ou ao que ele próprio possa 

produzir, tornando, muitas vezes, as aulas desinteressantes para o aluno. 

Dessa forma, a construção de recursos pedagógicos ligados ao meio virtual potencializa o 

engajamento e aprendizado do aluno, pois além de torna a aula dinâmica eles estimulam a busca por 

novas informações. 

Durante a aplicação do site na turma escolhida, pudemos observar a interação do professor e 

do aluno com o simulador, proporcionando o desenvolvimento da aprendizagem. Dessa forma, após 

analisar os resultados, concluímos que o site se tornou uma ferramenta útil para o professor 

responsável, apresentando-se como um ambiente diversificado para o estudo e facilitando a 

compreensão e interpretação da matéria. 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito deste trabalho foi diversificar os métodos de ensino de Cinética Química, trazendo 

para dentro da sala de aula recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que 

apresentem inovação no trabalho educacional, tornando o aluno habituado e promovendo aulas 

dinâmicas.  

Como em 1922, Thomas Edison previu que a tecnologia iria ser bastante impactante: “as 

figuras em movimento estão destinadas a revolucionar o nosso sistema educacional. Em poucos anos, 

elas suplantarão amplamente, senão inteiramente, o uso dos livros didáticos” (apud MEDEIROS, 

MEDEIROS, ibid), a utilização do computador, em especial, vem sido cada vez mais conduzida ao 

crescente e diversificado uso, levando em conta o que se é apresentado como opções afim de 

contribuir para o ensino e aprendizagem, mediante a sua inclusão na educação (ROMERO et all, 

2008). 

A partir dos estudos realizados sobre as principais dificuldades dos alunos na matéria, foi 

possível desenvolver um simulador que ajude os alunos de forma prática, com exemplos gráficos, 

simulando os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas juntamente com a teoria 

das colisões. Além de ter as definições de cada conceito e uma aba de testes para o aluno responder 

questões que ajudem a exercitar e fixar o conteúdo. 

Entretanto, esse trabalho não pode ser encarado como um trabalho conclusivo, mas como um 

incentivo para criações de softwares, sites e outros mecanismos úteis para ajudar ao professor na sua 

metodologia de aula e ao aluno, apresentando leques de possibilidades para o aprendizado. 
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PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS DE 
EXTENSÃO: PRÓ-REDAÇÃO E PRÓ-ENEM – IFRN campus João Câmara 
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1,2 
IFRN – Campus João Câmara; 

3 
IFRN – Campus João Câmara

ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise do perfil sócio-
econômico dos participantes dos Projetos de 
extensão intitulados: PRÓ-REDAÇÃO e PRÓ-
ENEM, desenvolvidos no âmbito do IFRN, 

especificamente no campus João Câmara, os quais 
propõem ações de intervenções pedagógicas no que 
tange à melhoria do desempenho acadêmico dos 
alunos no Enem.

ABSTRACT 

This paper presents an analysis of the socio-
economic profile of participants in the extension 
projects entitled: PRÓ-REDAÇÃO and PRÓ-

ENEM, developed within the scope of the 
IFRN, specifically in the João Câmara campus, 

which propose actions of pedagogical 

interventions with regard to improvement of 
students' academic performance at Enem. Data 
were collected through a Google Forms 

Questionnaire, with 208 students from public 
schools in the Mato Grande region as 

participants. 

1 INTRODUÇÃO 

Os projetos de extensão Pró-ENEM e Pró-Redação, atualmente dirigidos e coordenados 
pelos docentes Heitor Bruno de Araujo Souza e Emiliana Souza Soares, são realizados no IFRN - 

Campus João Câmara, durante três dias da semana (terça, quarta e quinta-feira), com uma carga 
horária de 120 horas. A iniciativa objetiva possibilitar o ingresso da comunidade concluinte do 

campus, além de pessoas interessadas da Região do Mato Grande, numa dinâmica de capacitação 
para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Tal região possui baixo IDEB e abarca as 
seguintes cidades: Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, Jandaíra, João Câmara, 

Maxaranguape, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, São Miguel 
do Gostoso, Taipu, Touros e Parazinho. Vale ressaltar que os projetos articulam mecanismos 

pedagógicos para melhorar a competência leitora, de escrita e desempenho acadêmico dos 
candidatos nas provas objetivas das diversas áreas das provas objetivas e na redação.  

Nessa direção, os projetos desenvolvem ações pedagógicas de capacitação presencial 

teórico-prático, visando preparar e melhorar o desempenho dos participantes no ENEM, 
proporcionando alternativas de acesso aos programas governamentais importantes e inclusivos para 

a educação superior, dentre eles: Sisu, Prouni, Pronatec, Instituições Portuguesas, bem como 
financiamentos estudantis: FIES. Os projetos mencionados são de suma importância devido 
favorecer aqueles que não têm oportunidades para pagar um curso preparatório para o exame, além 

PALAVRAS-CHAVE: ENEM, educação, perfil sócio-econômico. 

KEYWORDS:  ENEM, education, socio-economic profile.
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de reforçar conteúdos acadêmicos estudados pelos alunos concluintes do campus e da comunidade 

externa. Além disso, as aulas oferecidas são lecionadas por professores altamente capacitados, 
favorecendo ainda mais o público. Ademais, elucidamos que os projetos buscam garantir a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

2 METODOLOGIA 

De forma geral e sucinta, trata-se de um estudo quali-quantitativo. A coleta de dados foi 
realizada através do questionário do Google Forms, aplicado no ato de inscrição dos projetos Pró-

ENEM e Pró-Redação. Tais dados serão utilizados na análise do diagnóstico do perfil 
socioeconômico dos inscritos. Os projetos tiveram um total de 208 inscrições, das quais 120 foram 

selecionadas, sendo 50% das vagas com destinação à comunidade do Campus João Câmara e outras 
50%, para a comunidade externa ao campus. A seguir, graficamente, ilustramos as principais 
perguntas do questionário de inscrição, assim como discutimos os resultados obtidos. Vale ressaltar 

que alunos de escolas públicas e concluintes do ensino médio têm prioridade nos projetos 
mencionados. Tal prioridade visa permitir que o público-alvo seja capacitado e esteja preparado 

para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dessa maneira, os alunos selecionados 
foram os que se encaixaram nos requisitos previstos, ou seja, estavam dentro dos critérios 
estabelecidos para matrícula. As inscrições foram online via formulário. Foram realizadas 208 

inscrições, mas em virtude do espaço de realização do projeto, foi necessário selecionar 150 
inscritos com base nos quesitos do edital. 

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os dados coletados no questionário de inscrição, em resumo, consta-se que 
37% dos inscritos residem em João Câmara, 19,2% em Ceará-Mirim, 16,8% em Touros e 10,6% na 

cidade de Bento Fernandes. Esse cenário evidencia a relevância do projeto não só no âmbito local, 
mas, também regional. A variedade de municípios atendidos poderia ser ainda maior, não fosse a 

dificuldade que vários alunos relatam sobre a disponibilização do transporte por parte das 
prefeituras. 
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No que tange à identificação da origem da rede de ensino dos alunos participantes, bem 

como a verificação da participação de discentes da comunidade externa do campus, obtivemos os 
seguintes dados: 

Gráficos 2 e 3: Percentual de alunos da rede de ensino pública e privada e da comunidade interna e 
externa do IFRN 

Fonte: Elaborados pelos autores 

As vagas para os projetos, como já foi citado anteriormente, foram destinadas 50% para os 

alunos do campus João Câmara e 50% para a comunidade externa ao campus. A necessidade de 
disponibilizar essas vagas ao público externo se evidencia na demanda de inscrições. Além das 75 

ofertadas a esse público, gerou-se uma lista de suplentes com mais de 50 alunos da comunidade 
externa ao IFRN. Tal procura expõe a relevância social do projeto, assim como, a imagem estimada 
da formação oferecida pelo instituto na comunidade. Verifica-se que os projetos encontram-se 

beneficiando alunos da rede pública de ensino, e grande parte das escolas estão inseridas em 
municípios que apresentam baixo IDEB do Rio Grande do Norte, especificamente na Região do 

Mato Grande. Observa-se que um grande número desses estudantes enfrenta dificuldades de 
aprendizagem na leitura e na escrita durante o processo de formação. Essas dificuldades, muitas 
vezes, culminam em baixos índices no ENEM. 
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Gráficos 4 e 5: Percentuais de alunos que não realizam capacitação para o ENEM 
Fonte: Elaborados pelos autores 

No tocante ao acesso anterior dos alunos aos cursinhos preparatórios, observou-se que um 

grande número de inscritos (89,9%) nunca participou do programa nos anos anteriores, bem como 
95,7% nunca fez nenhum outro tipo de cursinho preparatório, demonstrando a carência de opções 
para os alunos da região que buscam preparação complementar para diminuir a desigualdade 

formativa, quando comparados a alunos de grandes centros urbanos e, consequentemente, com mais 
oportunidades de tal capacitação. 

Gráfico 6: Percentual de alunos que já fizeram, treineiros e nunca realizaram o Exame 

Fonte: Elaborado pelos autore 
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Gráfico 7: Percentual de alunos que já fizeram, treineiros e nunca realizaram o Exame 

Fonte: Elaborados pelos autores 

Os dados obtidos demonstram que a maior parte do público já realizou o exame, mesmo que 
como “treineiro” e busca, através do Pró-ENEM e Pró-Redação, uma capacitação que dará maior 
possibilidade de aprovação. Relatam também, que apenas 22,6% nunca fizeram, e, portanto, irão 

fazer o ENEM pela primeira vez. Os inscritos relatam também que apresentam maior dificuldade 
nas disciplinas de Matemática (36,7%), Química (21,9%), Redação (17,8%), Português (9,5%) e 

Física (7,1%), fato esse que, corresponde também, em parte, com as áreas de maior déficit de 
docentes nos quadros das redes municipais e estadual de educação. Essa informação também é de 
grande relevância para o planejamento de distribuição de carga horária das disciplinas durante o 

projeto e embasa também a necessidade de ênfase num projeto exclusivamente de produção textual 
(Pro-Redação). Ademais, constata-se, nos dados, que a nota máxima obtida pelos alunos nas provas 

objetivas foi de no máximo 680 e no mínimo 300 pontos. No que concerne à prova de redação, 
verifica-se que a nota máxima foi de 920 pontos e a nota mais baixa 380. De modo geral, a maioria 
dos alunos relataram que tiraram em média de 400 a 600 pontos. 

Gráfico 8: Área de escolha do curso que pretendem seguir 
Fonte: Elaborados pelos autores 

 No questionamento sobre as áreas pretendidas a se seguir, obteve-se que a área de Ciências 
Biológicas, com 45,2% de preferência, se fixa no topo, acima das áreas de Ciências Exatas (23,6%) 

e Ciências Humanas (17,3%).  
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Gráfico 9:  Renda familiar dos participantes 

Fonte: Elaborados pelos autores 

Em relação à renda familiar, 59,6% apresentam aproximadamente até 1 (um) salário 

mínimo, enquanto 24,5% até 2 salários. Esse fato constata ainda mais a necessidade de projetos de 

extensão que visem oferecer oportunidades de capacitação a essas comunidades, uma vez que deixa 

claro a falta de condições para buscar cursos particulares e/ou deslocamento para centros maiores 

que ofereçam tais possibilidades. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos dados analisados, espera-se que os participantes compreendam e reproduzam, 

com proficiência, a proposta de produção textual do ENEM; melhorem o uso da modalidade escrita 

padrão da língua portuguesa; obtenham desempenho acadêmico satisfatório no ENEM, bem como 

apresentem melhoria no desempenho de suas notas em relação aos anos anteriores que fizeram o 

exame. Com isso é esperado melhoria nos índices de aprovação dos alunos da região do Mato 

Grande no ENEM, contribuindo para o acesso ao Ensino Superior (programas governamentais: 

FIES, PROUNI, Sisu). Destacamos ainda que a implantação desse projeto encontra-se contribuindo 

positivamente para a comunidade externa e interna do campus IFRN-JC. No andamento do projeto, 

as aulas estão tendo um grande número de participações contando até mesmo com alunos que não 

conseguiram inscrição regular no projeto, mas que estão frequentando como ouvintes.  
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PÚBLICAS DE NATAL / RN 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

RESUMO 

Este projeto tem como proposta o ensino 

da robótica na perspectiva pedagógica, fazendo 

desta uma ferramenta facilitadora nos processos 

de ensino-aprendizagem e iniciação a 

programação. Para tanto, faz-se uso de resíduos 

eletrônicos descartados, recondicionando-os 

para produção de protótipos. Além disso, são 

utilizados 

softwares livres, tais como o Arduino e o App 

Inventor 2, para a elaboração do controle 

remoto. Contudo, o trabalho estimula os alunos 

à preservação ambiental, raciocínio lógico, 

criatividade e autonomia no aprendizado, além 

da interdisciplinaridade. 

PALAVRAS-CHAVE: Use até 5 (cinco) palavras chave, separando-as por vírgula. 

ABSTRACT 

This project proposes the teaching of robotics in 

the pegadogical perspective making this a 

facilitating tool in the teaching-learning 

processes and initiation to programming. To do 

so, one makes use of discarded electronic waste, 

reconditioning the to produce the prototypes. In 

addition, free software is used, such as Arduino 

and 

App Inventor 2 for remote control production. 

However, the work encourages students to 

environmental preservation, logical reasoning, 

creativity and autonomy in the learning, besides 

the interdisciplinarity. 

KEYWORDS:  Robotics, Pedagogical, Programming initiation, Free Software, Electronic Waste 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto Robótica Pedagógica Livre: Uma Ferramenta Facilitadora na Iniciação à 

Programação nas Escolas Públicas de Natal/RN tem um caráter interdisciplinar, pois, abrange 

aspectos relacionados à Robótica, Ensino de Programação, Eletrônica e Sustentabilidade Ambiental, 

com o compromisso de utilizar resíduo eletrônico como sucata para construção de dispositivos 

robóticos, bem como o Arduino, (plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto) e o App 

Inventor 2 (software de ambiente online com estrutura simples de programação para criação de 
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aplicativos). Este trabalho surge como continuidade do projeto de Extensão intitulado “Robótica 

Pedagógica Livre com Foco na Iniciação a Programação nas Escolas Públicas da Zona Norte de 

Natal”, submetido ao edital 02/2016-PROEX/IFRN, cujas ações foram realizadas na Escola 

Estadual Professor Antônio Fagundes, em formato de curso e com oficinas semanais para alunos do 

9º ano do ensino fundamental. Ao término deste projeto, pôde-se perceber algumas dificuldades no 

tocante ao gerenciamento de tempo, além do desafio de trabalhar com um público alvo de ensino 

fundamental II que possuíam conhecimento limitado em relação a matérias base para aplicação do 

projeto. Entretanto, mesmo com os desafios encontrados, foi possível finalizar alguns protótipos de 

carrinhos construídos a partir de lixo eletrônico, porém, sem o aplicativo de controle remoto, ou 

seja, os protótipos eram alimentados apenas por uma fonte de tensão contínua e chave liga-desliga. 

Após a criação dos robôs, foi feito um campeonato de velocidade e força entre equipes, com o 

intuito de avaliar qual trabalho foi melhor elaborado. Contudo, entende-se que o foco do projeto 

proposto é usar a Robótica Pedagógica Livre como ferramenta facilitadora na iniciação à 

programação, uma vez que, a capacidade de programar oferece muitos benefícios importantes, 

transformando o ambiente escolar e permitindo novas características educacionais que pressupõe de 

avanços no processo de construção do conhecimento, diversificando assim, os espaços, processos e 

metodologias. A inserção da informática nas escolas gera o desenvolvimento de novas estruturas 

mentais e influencia a cultura local, fazendo uso de novas tecnologias da informação e aplicando-as 

na educação para preparar um novo cidadão, que contribuirá na criação de um novo modelo de 

sociedade, em que os recursos tecnológicos sejam aproveitados como auxiliares no processo de 

desenvolvimento humano. No decorrer da elaboração do projeto, torna-se indispensável a 

abordagem de conceitos de eletrônica e programação, possibilitando a criação de uma unidade de 

controle remoto dos protótipos via software chamada Arduino que permite manipular, por meio de 

uma interface, um código de programação desenvolvido especificamente para o projeto em questão, 

junto a um software de programação aberta voltada para a produção de aplicativos, que é o App 

Inventor 2. Assim, e diante da inexistência do ensino de computação da escola pública, o projeto 

aqui apresentado visa colaborar com este esforço acadêmico, por meio da Robótica Pedagógica 

Livre, investigando as possibilidades de articular saberes para o desenvolvimento do pensamento 

computacional. Segundo Mill e César (2009, p. 222), “[...] robótica pedagógica é uma denominação 

para o conjunto de processos e procedimentos envolvidos em propostas de ensino-aprendizagem 

que tomam os dispositivos robóticos como tecnologia de mediação para a construção do 

conhecimento [...]”. Atualmente a sociedade contemporânea, busca evidenciar que a robótica livre 

pode ser utilizada como material didático-pedagógico tanto na formação de professores no contexto 

escolar sobre a Educação Básica e nos espaços de aprendizagem. O[...] termo Livre ocorre pelo fato 

de utilizar-se de soluções e criações livres - sem um padrão pré-definido, diferente do apresentado 

pelos Kits LEGO, para a produção de artefatos robóticos, substituindo os produtos comerciais já 

confeccionados, além do uso de softwares livres [...] para a programação dos kits robóticos, que 

também podem ser construídos a partir de sucatas de equipamentos eletrônicos (MAGRIS; 

RIBEIRO, 2012, p. 55). Nessa perspectiva, o projeto se configura como uma ferramenta de 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos da educação básica da rede pública, uma vez que 

abrange o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia no aprendizado e a compreensão de 

conceitos de física, computação e outras disciplinas. Essa perspectiva de interdisciplinaridade 

embasa esse estudo devendo ser uma busca necessária à produção e à socialização do conhecimento 

produzido historicamente. É imprescindível esclarecer que a interdisciplinaridade na formação 

profissional exigirá uma articulação dialética entre os saberes da experiência, saberes técnicos e 
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2      METODOLOGIA 

Nesse projeto proposto, serão desenvolvidas atividades relacionadas ao estudo e planejamento de 

ações que auxiliarão no processo da formação dos discentes envolvidos, e apresentará significativa 

relevância nas ações de ensino da escola pública vinculada ao projeto. No desenvolvimento do 

projeto observou-se a importância da continuidade do levantamento bibliográfico para subsidiar 

com mais propriedade o tema deste trabalho e a ampliação das temáticas de ensino, dando maior 

relevância a robótica pedagógica, ao ensino de programação e sustentabilidade ambiental. 

Concomitante, será feito o planejamento das ações de ensino assim como o estudo sobre Arduino, 

bem como o levantamento e coleta de resíduos eletrônicos necessários para montagem e 

programação dos artefatos robóticos. É importante ressaltar que o IFRN Campus Natal-Zona Norte 

dispõe de um Laboratório de recondicionamento de lixo eletrônico, ligado a um projeto de extensão, 

que tem o objetivo de coletar equipamentos de informática descartados por órgãos públicos e 

privados, que são recondicionados, por extensionistas selecionados entre os alunos dos cursos 

técnicos de eletrônica, informática e subsequente de manutenção e suporte em informática 

(CÂMARA, 2013). Tal projeto é um parceiro no processo de coleta dos resíduos eletrônicos. 

Inicialmente, a Escola Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho, foi o cenário de 

atuação deste projeto, uma vez que dispõe de um laboratório de Informática estruturado com 05 

gabinetes e 05 monitores funcionando como multiterminal, qual é usado como espaço para as 

atividades. As ações de ensino são realizadas em formato de curso, para um público de 15 alunos do 

ensino básico e a frequência das aulas é de 02 (dois) encontros semanais, ministradas nas quartas e 

sextas-feiras, no horário de 11:20h às 12:15h. Em um primeiro momento, o curso contará com 

discentes da Licenciatura em Informática e discentes do Curso Técnico de Eletrônica. De forma que 

os licenciandos serão responsáveis em planejar e ministrar as aulas, enquanto que os alunos do 

curso técnico em eletrônica darão suporte nas atividades. A proposta metodológica tem como 

objetivo promover a interação da escola dentro de uma nova prática educativa, que possibilita 

condições de (I) discussões sobre lixo eletrônico, reciclagem, sustentabilidade; conceitos 

introdutórios de eletrônica, robótica; coleta de equipamentos para extração de resíduos eletrônicos; 

teste de componentes eletroeletrônicos e noções sobre soldagem; (II) formação de equipes para 

montagem da estrutura e a programação do artefato robótico; (III) campeonato entre equipes; (IV) 

utilização do framework de prototipagem Arduino, associado ao ambiente gráfico de programação 

em blocos Ardublock; (V) aplicação de questionários de sondagem e atividades para mensurar a 

capacidade de raciocínio lógico dos alunos; e o (VI) desenvolvimento de um aplicativo de controle 

remoto. Como solução para desenvolver o controle remoto dos artefatos robóticos, será utilizado 

o App Inventor 2, uma aplicação de código aberto que permite a criação de aplicativos de software

para o sistema operacional Android. Os aplicativos para celular serão construídos a partir de duas

ferramentas de software, que possuem interfaces e que podem ser usadas de maneira muito simples:

● O App Inventor Designer: ferramenta que conecta o navegador aos servidores do Google

App Inventor e permite que a seleção dos componentes para aplicação;

● A etapa teórico-prática: discussões sobre lixo eletrônico, reciclagem, sustentabilidade;

conceitos introdutórios de eletrônica, robótica, micro controladores e sua programação;
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coleta de equipamentos para extração de resíduos eletrônicos; teste de componentes 

eletroeletrônicos e noções sobre soldagem. 
● A etapa de oficinas: em que a partir dos conceitos apresentados e da exploração dos

materiais coletados, os alunos tentarão montar a estrutura e a programação do(s) artefato(s)

robótico(s) previamente estabelecido(s).

A proposta inicial de protótipo a ser construído será a criação de um carro automatizado, no qual 

poderá trabalhar conceitos de força ou velocidade.  A ideia é que, ao final, aconteça exposição dos 

protótipos para toda a comunidade escolar, bem como campeonatos de força, velocidade, entre 

outras atividades. A atividade/curso junto à escola pública no entorno do IFRN-ZN deve ser 

implementada de maneira colaborativa, em que o coordenador do projeto, alunos bolsistas e 

voluntários, juntamente com professores membros das diversas áreas envolvidas, discutam, 

planejem e construam as atividades a serem realizadas. Os relatos da vivência/experiência dos 

alunos participantes devem ser coletados e explorados para reflexões e discussões sobre o uso da 

Robótica Pedagógica Livre como material didático-pedagógico no processo de ensino-

aprendizagem de alunos da educação básica da rede pública e no processo de formação do 

licenciando em Informática no contexto escolar. Durante o curso, a avaliação de aprendizado dos 

alunos se dará por meio de um processo contínuo, considerando a participação e o seu 

envolvimento, por sua vez, constará de avaliações práticas e escritas em laboratório em função dos 

assuntos trabalhados em sala de aula por meio dos conteúdos ministrados neste período. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

IMPACTO NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES EXECUTORES DA PROPOSTA 

Espera-se que o uso da Robótica Pedagógica Livre como material didático-pedagógico possa 

favorecer o desenvolvimento dos alunos da educação básica da rede pública, dinamizando as 

práticas pedagógicas implementadas em sala de aula. Os alunos do IFRN-ZN engajados entrarão em 

contato com o público externo e poderão reconhecer suas dificuldades e interferir de modo 

significativo, tornando-se capaz de solucionar problemas da comunidade relacionados ao processo 

de ensino e aprendizagem. Espera-se ainda, que o projeto proporcione uma formação 

interdisciplinar entre os alunos da Graduação em Licenciatura em Informática e os alunos do curso 

técnico em Eletrônica do IFRN-ZN, bem como o favorecimento  da formação e atuação do 

Licenciando em Informática, uma vez que o mesmo terá a oportunidade de analisar uma ação 

pedagógica interdisciplinar tendo a informática como ferramenta de ensino. 

PUBLICAÇÕES E OUTROS PRODUTOS ACADÊMICOS 

É importante salientar que este projeto inicia uma nova fase em uma escola de nível médio e que 

sua aplicação a ainda não tem suicídios significativos para podemos avaliar, mas acredita-se que ao 

término os alunos envolvidos possam atingir as expectativas propostas pelos objetivos e 

desenvolverem autonomia no tocante ao aprendizado e o pensamento computacional; 

IMPACTO SOCIAL 

O Impacto social é significativo, e poderá ser observado ao atingir cada um dos objetivos deste 

trabalho. O projeto apresenta uma ação transformadora clara sobre: a sustentabilidade ambiental e 
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reutilização de resíduos eletrônicos; os benefícios da robótica junto ao raciocínio lógico, 

criatividade, autonomia no aprendizado e a compreensão de conceitos de física, computação, 

mecânica e outras disciplinas; além do desenvolvimento do pensamento computacional desses 

alunos da educação básica da rede pública. O raciocínio lógico é trabalhado no aluno por meio da 

construção do robô, do controle, da programação, da experimentação, da reflexão e da busca por 

solução de problemas. Além disso, é possível trabalhar em equipe, e tem a possibilidade de 

socializar alunos antes isolados de seus colegas por fatores como timidez, diferenças sociais, 

desnivelamento escolar, bulling, deficiências físicas ou neurológicas, entre outras. Estimulando o 

respeito, a compreensão e a amizade entre os discentes. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante salientar que este projeto inicia uma nova fase em uma escola de nível médio e que 

sua aplicação ainda não tem suicídios significativos para podemos avaliar de forma definitiva, mas 

acredita-se que ao término os alunos envolvidos possam atingir as expectativas propostas pelos 

objetivos e desenvolverem autonomia no tocante ao aprendizado e o pensamento computacional; 
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OFICINA DE VIOLÃO: UMA EXPERIÊNCIA NO NUARTE NOVA 

CRUZ 

RESUMO 

NUARTE, tem como objetivo integrar e fomentar o 

desenvolvimento da Música no Campus Nova Cruz e 

circunvizinhança. O projeto trouxe uma proposta 

interativa, a qual levou exposições e apresentações 
musicais  ao instituto. Diante da oficina trabalhada 

com alunos da rede pública municipal, estadual e 

comunidade externa, os membros da oficina 

contaram com aulas teóricas, práticas, uma apostila e 

acompanhamento individual. Esta proposta trabalhou 

a aproximação da música enquanto prática 

significativa. 

ABSTRACT 

NUARTE, aims to integrate and foster the 

development of Music in the Nova Cruz Campus and 

surrounding area. The project brought an interactive 

proposal, which brought exhibitions and musical 

presentations to the institute. Before the workshop 

worked with students of the municipal public, state 

and external community, the workshop members had 

theoretical classes, practices, a handout and 

individual accompaniment. This proposal worked the 

approximation of music as a significant practice. 

1 INTRODUÇÃO 

Desde que o projeto NUARTE se desenvolveu no Campus Nova Cruz, foi proposta a atuação 

com oficinas de teoria musical, teclado, técnica vocal, além de contar com a colaboração de alguns 

docentes e alunos ministrando oficinas de violão popular. O enfoque do trabalho é a oficina de violão 

dentro do projeto NUARTE, sendo a experiência gerada a partir do programa. 

O projeto tem como foco a aproximação dos alunos a música, como a interação musical ao 

Campus. A música enquanto prática social, está presente em vários espaços, contextos e é elemento 

que desenvolve identidades e significações aos diversos grupos que a utiliza (Souza, 2004). 

Bastian (2011), em seu livro Música na Escola, cita Hans Werner Henze, quando ressalta que 

PALAVRAS-CHAVE: NUARTE, Desenvolvimento, Oficina, Alunos, Prática. 

KEYWORDS: NUARTE,  Development,  Workshop,  Students,  Practice. 
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todos deveriam ter acesso e possibilidade de se aproximar ao máximo da música. Destaca, ainda, que 

no Ensino Fundamental, a música deveria ser incluída como disciplina obrigatória no currículo 

escolar e ter um professor especializado, apto e instruído para o cargo, conforme determina a Lei nº 

11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008.  

         O plano é oferecer oportunidades aos alunos da própria instituição, como também, as 

comunidades vizinhas, cedendo-os a chance de participar do NUARTE Nova Cruz e a possibilidade 

de obter novas experiências que possam melhorar o aprendizado e até mesmo a grade curricular.  

Dessa forma, enquanto educadores, devemos estimular, provocar e contribuir no desenvolvimento 

autônomo dos alunos (Freire, 1996), assim como a integração, afim de que sentidos e maiores 

aprendizados sejam desenvolvidos. 

Para que as atividades existentes fossem fortalecidas e desenvolvidas efetivamente, foram 

realizados encontros semanais em horários programados, com a participação dos servidores 

voluntários, alunos bolsistas e coordenador, a fim de que dúvidas fossem tiradas, orientações dadas e 

ações discutidas para que a execução da oficina e apresentações saíssem de acordo com à integração 

proposta no projeto. 

 O objetivo do NUARTE Nova Cruz é integrar e fomentar o desenvolvimento da Arte, da 

Música, das Artes Visuais, do Teatro e da Dança dentro da instituição, realizando exposições artísticas 

no ambiente da rede de ensino e em escolas da região novacruzense.  Ana Mae Barbosa (2003) ressalta 

que a música na educação como expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para 

a identificação cultural e o desenvolvimento individual. 

Com as oficinas realizadas, apresentações artísticas e exposições propostas, o resultado foi 

que os envolvidos, alunos, servidores e comunidade externa compreendam a música enquanto 

fenômeno significativo e social, presente na sociedade. A integração e a interação foram elementos 

fundamentais para a observação e trabalho, uma vez que a construção em grupo é elemento necessário 

para a significação e o sentido da música. Conforme Annunziato (2012), a música está presente em 

nosso dia a dia. Por onde quer que andemos, podemos a ouvir música, seja qual for seu estilo ou 

gênero, seja com ou sem instrumentos, ela segue objetivos pretendidos, não importando a idade de 

quem esteja a ouvindo. 

2 METODOLOGIA 

A oficina de violão foi executada com os alunos de forma teórica e prática. Durante as aulas, 

os participantes tinham acesso ao violão  e ao material didático sobre o instrumento. Nas aulas teóricas

, foram trabalhadas as formações de acordes maiores e menores e de ritmos, como também, foi 

trabalhada a tônica de cada nota, o sustenido, o bemol e a função de cada dedo para o dedilhado e a 

função/nome de cada corda do violão. Já nas aulas práticas, os pupilos executaram os acordes maiores 

e menores aprendidos que foram: C (dó maior), Cm (dó menor), D (ré maior), Dm (ré menor), E (mi 

maior), Em (mi menor) F (fá maior), Fm (fá menor), G (sol maior), Gm (sol menor), A (lá maior), 

Am (lá menor) B (si maior), Bm (si menor), juntamente do ritmo/batida de rock. O principiante teve 

como acompanhamento individual para melhor se sobressair em suas dificuldades durante os 

ensinamentos. Algumas das músicas trabalhadas com os participantes da oficina foram: O sol (Jota 

Quest), Eu sei (Papas da Língua), Cuida bem dela (Henrique e Juliano), Tempo Perdido (Legião 
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Urbana), Ainda é cedo (Legião Urbana) e Medo bobo (Maiara e Maraisa). Os alunos aprenderam 

ritmos de formas diversificadas, desde rock ao sertanejo universitário. Além das aulas fornecidas 

presencialmente, os alunos contaram com apostilas de apoio para treinamentos e melhoramento do 

aprendizado nas aulas teóricas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos com a oficina de violão foram eventualmente a maior participação da 

comunidade com o instituto, o aprendizado dos alunos com o instrumento e a interação da música  

com o Campus, fornecendo mais visibilidade a música como método de aprendizagem. A participação 

dos indivíduos das cidades vizinhas – os externos, fez com que o projeto conseguisse obter seu maior 

foco que é integrar e fomentar o desenvolvimento da música na instituição e nas cidades próximas. 

A maior dificuldade encontrada durante a realização da oficina foi manter a presença regular 

dos alunos, já que os mesmos tinham dificuldades de estar nos horários das aulas e também, a 

desistência dos participantes pela dificuldade do instrumento. Entretanto, os educandos se manteram 

firmes e no final da oficina houve uma  apresentação para a comunidade escolar. 

O NUARTE por ser um projeto de extensão, fez com que indivíduos se tornassem monitores 
, oferecendo tanto uma bolsa, como a chance de participação em projeto. A participação como 

monitor (a) para muitos foi a oportunidade de se dedicar a área da música e prosseguir na carreira de 

forma profissional. Com as exposições musicais criadas para a maior interação, alunos que não fazem 

parte do projeto participaram de maneira ativa durante os eventos realizados na instituição. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto juntamente da oficina de violão ganhou maior visibilidade e espaço dentro da 

instituição do Campus Nova Cruz. O NUARTE teve como oportunidade ser apresentado na III 

Semana de Linguagens, Campus Apodi. Na apresentação foi relatada como o projeto se criou e como 

se desenvolveu gerando oportunidade de extensão e benefícios aos participantes, o programa obteve 

reconhecimento social com as ações realizadas. A participação da comunidade no projeto foi fator 

importante para a consolidação, já que a interação e integração é um dos objetivos propostos. A ideia 

foco é aproximar a comunidade externa com comunidade interna (acadêmica), fazendo com que a 

sociedade tenha melhoria, progressão coletiva.  
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QUÍMICA EM SHOW

O projeto Química em SHOW, tem como principais 
objetivos promover a difusão, popularização e 
desmistificação do conhecimento químico realizando 
apresentações itinerantes de experimentos químicos em 
escolas públicas e privadas da região 
metropolitana de Natal, onde a ausência de  

laboratórios de ciências funcionando de forma efetiva é 
quase que total, utilizando para isso experiências 
interativas lúdicas de baixo custo, apresentando a 
Ciência Química de uma forma empolgante e 
divertida, e com isso aproximando os alunos desse 
universo fascinante.   

PALAVRAS-CHAVE: Química. Experimentos, Impacto. 

CHEMISTRY AT  SHOW  

ABSTRACT

KEYWORDS:  Chemistry,  Experiments,  Impact. 

1    INTRODUÇÃO 

Não é novidade que os jovens não se interessem pela Química e que tenham uma visão 
distorcida, chegando a considerar que essa ciência não faz parte de suas vidas. Esse retrato muito se 
deve ao ensino de Química no Brasil, que apresenta praticamente a mesma configuração desde a época 
do Brasil Colônia: ensino expositivo, geral, superficial, baseado na memorização e excessiva 
dependência dos manuais didáticos. Essa maneira como a Química é abordada nas escolas tem 
contribuído para a difusão de concepções distorcidas dessa ciência, uma vez que os conceitos são 
apresentados de forma puramente teórica (e, portanto, saturante para a maioria dos alunos), como algo 
que se deve memorizar e que não se aplica a diferentes aspectos da vida cotidiana.   

Na Química, podemos distinguir duas atividades: a prática e a teoria. A atividade prática ocorre 

no manuseio e transformação de substâncias nos laboratórios e nas indústrias, quando então se 

trabalha em nível macroscópico, isto é, em coisas visíveis. No ensino de Química, a experimentação 

é uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o 

estímulo de questionamentos de investigação. A experimentação tem sido defendida por diversos 

autores, pois constitui um recurso pedagógico importante que pode auxiliar na construção de 

conceitos. Na área de Química, historicamente, muitos alunos demonstram dificuldades em aprender. 

Na maioria das vezes, não percebem o significado ou a validade do que estudam. Usualmente os 

conteúdos são trabalhados de forma descontextualizada, tornando-se distantes, assépticos e difíceis, 

não despertando o interesse e a motivação dos alunos. É necessário e vem sendo uma exigência do 

mundo moderno, onde a escola está inserida, adaptar-se as mudanças da sociedade por meio da 

reformulação da educação, através de um ensino aprimorado nas escolas, fundamentado na 

aprendizagem significativa e na utilização de artifícios baseados na experimentação. Não havendo 
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The main objective of the Chemical Project in That total, 
using for this ludic interactive experiences SHOW is to 
promote the dissemination, of low cost, presenting the 
Chemical Science of an popularization and 
demystification of chemical exciting and fun form, and 
with that bringing the knowledge by carrying out itinerant

presentations of students of this fascinating universe. 
chemical experiments in public and private schools  in the 
metropolitan region of Natal, where the  absence of 
effective science laboratories is almost 
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uma articulação entre os dois tipos de atividades, isto é, a teoria e a prática, os conteúdos não serão 

muito relevantes à formação do indivíduo ou contribuirão muito pouco ao desenvolvimento cognitivo. 

 “A não contextualização da química pode ser responsável pelo alto nível de rejeição do estudo 
desta ciência pelos alunos, dificultando o processo de ensino-aprendizagem” (TARDIF,1999).  

Em relação à formação dos docentes para o Ensino Fundamental, pode-se dizer que temos uma 
formação ineficiente que não prepara os professores para a contextualização dos conteúdos, 
principalmente, em relação às ciências exatas.  

Desta forma, verifica-se a necessidade da utilização de formas alternativas relacionadas ao 
ensino de química, com o intuito de despertar o interesse dos alunos por esta nobre área, foi elaborado 
o Química em SHOW, projeto de extensão que vai agora para sua quarta edição e que nas edições
anteriores atendeu cerca de 4000 mil alunos em escolas públicas estaduais e municipais, além de
outros campus do IFRN. Nesse projeto a ciência química é apresentada de forma lúdica e divertida,
tendo em vista que várias escolas não possuem um laboratório de química, o projeto complementa
esse déficit com as apresentações itinerantes tornando dinâmico e prazeroso o aprendizado da
disciplina.

2     METODOLOGIA 

O Química em Show objetiva promover a difusão, popularização e desmistificação do 
conhecimento químico, usando como ferramenta apresentações itinerantes, no qual será realizado 
durante o período letivo das escolas de ensino regular, em escolas de nível médio e fundamental II 
das redes pública e privada, da região metropolitana da grande Natal de acordo com as etapas a seguir: 

Etapa 1) Pesquisa e desenvolvimento de atividades práticas que poderão ser utilizadas nas 
apresentações do Química em SHOW;  

Etapa 2) Mapeamento das Escolas da região metropolitana da grande Natal onde poderemos 
realizar as apresentações;  

Etapa 3) Contato com as escolas mapeadas buscando agendar apresentações e produção de uma 
Fanpage no Facebook;  

Etapa 4) Produção de um calendário de apresentações;  

Etapa 5) Realização das apresentações agendadas;  

Etapa 6) Registro das atividades na nossa Fanpage do Facebook; 

Etapa 7) Produção de artigo para ser submetido as revistas Diálogos da Extensão além de 

participações de congressos e encontros.  

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos realizar em média três apresentações  mensais,  tendo  como  meta  atingir  no 
final do projeto a visita de 20 escolas, atingindo um universo de 1200 alunos. Promovendo 
com isso a difusão, popularização e desmistificação do conhecimento químico.  

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1598



Imagem 1: apresentação na escola Sistema rede de ensino-
unidade Jardim Planalto 

Arquivo do projeto “Química em show” Arquivo do projeto “Química em show” 

Imagem 2: experimento varinha mágica 

Imagem 3: experimento pasta de elefante 

Arquivo do projeto “Química em show” 

Imagem 4: experimento bolha de sabão gigante 

Arquivo do projeto “Química em show” 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na execução do projeto pudemos identificar o déficit na aprendizagem da ciência 
Química, por parte dos alunos, e isso se intensifica na educação pública. Além de uma extrema 
precariedade na estrutura das escolas, em relação a laboratórios, e seus materiais, nos quais 
quando não são inexistentes, não possuem reagentes ou vidrarias. Ou seja, observamos, entramos 
em contato com a realidade citada em diversas literaturas nos quais realmente a ciência química 
ainda é restrita a teoria, e a prática é esquecida. O que infelizmente reflete na disseminação de 
contingentes negativos quanto ao estudo da mesma. 
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RESUMO

Este trabalho é resultado da prática pedagógica 

realizada no projeto integrador II, feita com a 

turma do curso de Edificações do IFRN  Campus 

Mossoró, fazendo uma interdisciplinaridade da 

Matemática com  a Didática, com o objetivo de 

estudar função do 1º grau. Foi realizada uma aula 

expositiva, e utilizado um jogo para verificar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos. Ao final 

da experiência formativa revelou-se a 

importância da utilização de jogos no ensino da 

Matemática.

PALAVRAS-CHAVE:  Função do 1º Grau, Crescimento e Decrescimento, Gráfico. 

ABSTRACT 
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This work is a result of the pedagogical practice 

carried out in the integrative project II, made 

with the class of the Building course of the IFRN 

Campus Mossoró, making an interdisciplinary of 

Mathematics and Didactics, with the objective of 

studying 1st grade function. , and used a game to 

verify the knowledge acquired by students. At 

the end of the training experience revealed the 

importance of using games in teaching 

mathematics.  

KEYWORDS:  Function of 1st Degree, Growth and Decrease ,Graph. 
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1 INTRODUÇÃO

 A cada dia no ensino de Matemática é possível perceber o descontentamento dos alunos em relação 

às especificidades que esta traz consigo, sobretudo quando os conteúdos trabalhados não fomentam a 

vontade para o estudo e não trazem alguma relação com a realidade e a vivência do aluno. Segundo 

Grando e Marasini (2013) “Atualmente, para muitos estudantes da educação básica, a matemática 

reveste-se de uma imagem de disciplina complexa, ao mesmo tempo em que compõe um conjunto de 

conhecimentos essenciais para o ser humano”. O ensino de funções não é diferente, os alunos na 

maioria das vezes não aprendem os conceitos essenciais que embargam o conteúdo e daí ocorrem os 

conhecidos “traumas de compreensão” achando que tudo na matemática é difícil e impossível de 

solução, limitando-se somente em fixar o uso de fórmulas para resolver os problemas que são 

lançados. O jogo caminhando com as funções tem por finalidade resgatar e potencializar os 

conhecimentos abordados em sala de aula e assim perceber como os alunos desenvolvem estratégias 

para superar os possíveis entraves no processo de ensino-aprendizagem. A partir das análises dos 

erros dos alunos visto em rascunhos percebe-se a especificidade dos conteúdos e o quanto é 

fundamental no ensino da Matemática se criar novos hábitos de aprendizagem que superem as 

metodologias tradicionais.  

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma aula expositiva com a turma do 2° ano do curso de edificações do IFRN e utilizado 

o jogo caminhando com as funções para verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos. O jogo

foi produzido pelas referidas alunas e abordado numa perspectiva crítico-reflexiva no intuito de

promover o lúdico para o ensino da matemática. O estudo está baseado em uma abordagem de

investigação qualitativa, referenciada na observação e participação. Assim, adotamos como 

procedimentos metodológicos a realização de leituras teóricas, observação em sala, leitura de 

registros, e outros mecanismos de geração de dados. Como aportes teóricos, ressaltamos as 

contribuições de diferentes pesquisadores, dentre os quais: BRASIL (1997); GRANDO e MARASINI 

(2013); PEREZ (2004), SILVA (2010).  

Primeiramente, foi feita uma observação na turma afim de escolher o conteúdo que ia ser abordado 

durante a prática, sabendo que para muitos estudantes da educação básica, a matemática reveste-se 

de uma imagem de disciplina complexa e difícil, ao mesmo tempo em que compõe um conjunto de 

conhecimentos essenciais para o ser humano. O conteúdo escolhido  não é diferente, os alunos na 
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maioria das vezes não aprendem os conceitos essenciais que embargam o conteúdo e daí ocorrem os 

conhecidos “traumas de compreensão” achando que tudo na matemática é difícil e impossível de 

solução, limitando-se somente em fixar o uso de fórmulas para resolver os problemas que são 

lançados e que na maioria das vezes os alunos não sabem nem para que serve tais fórmulas e nem 

onde aplica-las, fazendo com que cada vez mais a matemática seja vista como uma das componentes 

curriculares mais complicada e de difícil compreensão. Com isso, definimos o tema “ função do 1° 

grau e decidimos adotar  o jogo caminhando com as funções que tem por finalidade resgatar e 

potencializar os conhecimentos abordados em sala de aula e assim perceber como os alunos 

desenvolvem estratégias para superar os possíveis entraves no processo de ensino-aprendizagem, 

além de proporcionar uma oportunidade de socializar os alunos, buscar a cooperação mútua, a 

participação em equipe na busca incessante de elucidar o problema proposto, o jogo incite o aluno a 

buscar o resultado, e isso se torna interessante e desafiador.   
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS  E DISCUSSÕES 

 A partir das análises dos erros dos alunos visto em rascunhos percebe-se a especificidade dos 

conteúdos e o quanto é fundamental no ensino da Matemática de se criar novos hábitos de 

aprendizagem que superem as metodologias tradicionais, tornando a prática de ensino mais dinâmica 

e atrativa e ao mesmo tempo possibilitando aos alunos um novo mecanismo de aprendizagem 

significativa, para que assim eles possam estar engajados em aprender e perceber que estudar 

matemática pode ser divertido, além de ser muito importante, tendo em vista que, a matemática está 

por toda a parte. O jogo foi abordado numa perspectiva crítico-reflexiva no intuito de promover o 

lúdico para o ensino da matemática. Ao final da aula apresentada foi possível verificar que os alunos 

conseguiram atingir os objetivos previstos, o resultado foi muito satisfatório, eles também puderam 

perceber a função do 1º grau em nosso dia a dia e a verificação exitosa das aprendizagens, por 

intermédio do jogo caminhando com as funções, que oportunizou aos alunos um momento de 

descontração e ao mesmo tempo de muito aprendizado.   A área da matemática  vem trazendo uma 

necessidade de se usar recursos para que as aulas possam ser mais dinamizadas, para isso surge a 

necessidade de se usar métodos que prendam a atenção do aluno, onde ele possa aprender de uma 

forma divertida, pois vemos que a área que os alunos tem mais dificuldades é a matemática, eles 

trazem consigo um medo que já vem de muitos anos, muitos escutam que é uma disciplina difícil e 

ficam com medo, quando o professor da aula e eles não conseguem aprender ficam com receio, mas 

muitos não aprendem porque não gostam, o jogo é algo que todo mundo gosta, então utilizar um jogo 
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em um determinado conteúdo causa a curiosidade do aluno, ele consegue aprender mais o assunto e 

passa a gostar do mesmo. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as observações da prática docente, depreendemos que é possível utilizar a função do 1º grau em 

várias situações do nosso cotidiano, e isso proporcionou aos alunos um grande enriquecimento 

matemático. Ao final da experiência formativa, foi possível também verificar a importância da 

utilização de jogos na aula de Matemática e o quanto é fundamental no ensino desta disciplina se criar 

novos hábitos de aprendizagem que superem as metodologias tradicionais, pois a área educacional 

vem enfrentando dificuldades no processo de aprendizagem em relação a maneira de como o conteúdo 

é abordado na sala de aula, trazer novas metodologias oferece a oportunidade de tornar a aula mais 

significativa e divertida ao mesmo tempo.  
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO

 O projeto Cine Clube tem como objetivo 

proporcionar à comunidade de Nova Cruz e 

cidades próximas o contato com produções 

audiovisuais, seguidas de debates temáticos, 

sobre vários contextos sociais, culturais, 

econômicos e políticos. O projeto visa 

proporcionar um conhecimento sobre a 

sociedade do passado e do presente por meio da 

análise das intencionalidades existentes nas 

películas.

ABSTRACT

The Cine Club project aims to provide the 

community of Nova Cruz and nearby cities with 

audiovisual productions, followed by thematic 

debates on various social, cultural, economic and 

political contexts. The project aims to bring 

about a knowledge of the past and present society 

by analyzing the intentionalities presente in the 

filmes.

1 INTRODUÇÃO 

Produções cinematográficas assim como livros e outros meios de informação possuem 

um grande teor de conhecimento que pode ser repassado para terceiros através das mesmas. Por 

exemplo, a utilização de filmes na sala de aula como um recurso didático pedagógico é muito 

recomendado por teóricos da educação. As grandes obras cinematográficas podem ajudar 

a compreender acontecimentos históricos passados, sobretudo quando trazem perspectivas 

diferentes sobre um mesmo contexto. Além de ser considerado como recurso didático a ser 

utilizado em sala, o cinema pode ser um caminho para trazer discussões importantes sobre temas 

presentes também na vida cotidiana da população em geral, seja no âmbito privado ou público. 

Discussões sobre repressão, violência contra a mulher, imigração, guerras, disputas políticas e 

territoriais podem ser trazidas à tona em uma película e debatidas entre seus expectadores.  

PALAVRAS-CHAVE: Cinema, Comunidade, Conhecimento, Debates. 

KEYWORDS:  Cinema, Community, Knowledge, Debates. 
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A historiadora Circe Bitencourt, baseada nos estudos de Pierre Sorlin e Marc Ferro, entende  que o 
uso do cinema como meio de difusão de um debate pode ser incentivado por meio da análise do 

filme como uma obra mais complexa, um documento, criado com várias intencionalidades de 

vários sujeitos históricos. Entender os elementos que compõem o conteúdo do filme, perceber 

em qual contexto político e social a produção estava inserida e qual a recepção da produção 

são importantes fatores a serem levados em consideração quando for lançado o debate sobre a 

película. 

O Cine Clube tem como objetivo proporcionar aos alunos do ensino médio de Nova Cruz e 

cidades próximas o acesso à obras de cinema produzido no cenário nacional, bem como as grandes 

produções e de iniciativa independente de diversos países. Sendo assim, a partir das atividades do 

projeto, será possível promover um debate sobre o processo dessas produções, possibilitando o 

entendimento dos contextos em que foram elaboradas e as intencionalidades de seus autores e 

diretores, bem como disseminar um profícuo debate sobre temáticas importantes que possam 

perpassar no dia a dia da comunidade. 

2 METODOLOGIA 

O estudo do cinema como fonte histórica foi muito bem discutido pelo historiador francês 

Marc Ferro. A partir de grandes obras do cinema mundial voltados para a temática histórica, Ferro, 

em sua obra Cinema e História, cria uma nova metodologia para se entender uma película como uma 

importante fonte de estudos e como um ótimo instrumento de discussão sobre determinados períodos 

e acontecimentos. Segundo este historiador, o filme é uma escolha do diretor, portanto representa um 

ponto de vista, uma visão de mundo. Esse posicionamento do diretor é a linha direcionadora da obra 

cinematográfica. Esta visão de mundo pode representar um grupo envolvido em um momento da 

história, sendo privilegiado um posicionamento e silenciando outros, bem como pode apresentar um 

diálogo entre diferentes perspectivas sobre um fato histórico.  

Segundo Circe Bitencourt, em Ensino de história: fundamentos e métodos, a introdução de 

filmes como material didático no Brasil foi pensada no início do século XX, por Jonathas Serrano, 

professor da escola Pedro II. Este defendia que o uso de filmes possibilitava novas formas de 

aprendizado, fugindo do tradicional método de memorização. No entanto, apenas nas últimas décadas 

tal recurso vem sendo utilizado por professores, o que levou Bitencourt a uma reflexão sobre a forma 

como tal instrumento didático está sendo empregado. Os filmes não devem servir apenas como 

ilustração de acontecimentos históricos, mas sim como um caminho para analisar conjunturas mais 

complexas e possibilitando que o público alcance, por meio de um debate direcionado, o 

entendimento sobre o contexto de produção da obra e a finalidade da película, assim como possibilitar 

uma empatia com o cotidiano dos expectadores. Além de escolher os filmes com base nessas 

preferências, é necessário preparar o público para uma leitura crítica da produção, o que ocorrerá, no 

projeto proposto, por meio do debate da obra.  

Robert Rosestone, em A história nos filmes, os filmes na história, apresenta um 

posicionamento pós-moderno baseado nos escritos de Hayden White. Rosestone demonstra como o 

uso de filmes pelo historiador por vezes se faz de forma simplificada, sendo entendido como uma 

versão alternativa do passado, não sendo executada uma crítica profunda sobre as finalidades 

presentes na produção audiovisual. Desta forma, o autor entende que um filme pode oferecer uma 

reflexão histórica comparável o da historiografia, um cineasta pode ser considerado um historiador e 

o cinema é uma forma alternativa para entender, estudar, refletir o passado.

Contudo, o historiador deve estar atento, deve estar ciente, que há representações da história 

nos filmes. Rosestone lembra que o filme não possui a fidelidade de um posicionamento encontrado 

em documentos históricos dentro de suas principais metodologias como ocorre na produção 
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historiográfica, mas que é possível que no cinema se discuta história. Para este autor, a reflexão sobre 

filmes não deve estar apenas no campo metodológico, mas também no capo da teoria da história, 

fazendo uma sistematização da relação história-cinema-passado. O filme pode ser considerado como 

uma modalidade legítima de narrativa do passado, assim alguns cineastas podem ser considerados 

como historiadores. Considerando todo discurso sobre o passado como discurso metafórico, pois não 

há como se ter uma representação transparente do real, Rosestone acredita que a história pode e deve 

ser representada por outras modalidades, tais como a produção audiovisual.  

Desta forma, os filmes são narrativas diferentes da história, por isso não se deve encará-los 

como incompletos ou rasos, uma vez que não seguem as mesmas formas de história dos livros. Por 

isso há uma necessidade de desenvolver estudos teóricos sobre como estudar o filme. A película 

estabelece uma relação entre o público e o discurso histórico e o trabalho dos cineastas que escolhem 

se deter ao passado é muito importante, pois apresenta ao público a oportunidade de visualizar, 

contestar e vivenciar a história.  

A partir disso, após a exibição das películas, será iniciado o debate centrado nos objetivos do 

autor da obra; as intencionalidades existentes na escolha dos cenários, figurino, fotografia, estilo, 

atores, temática; relação com a atualidade e a realidade local. Ao final de cada atividade, o público 

será questionado sobre os temas que podem ser abordados nas próximas exibições, bem como sobre 

andamento do projeto, buscando uma avaliação da atividade.

3     RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES

Por meio da exibição de filmes de variados temas, foram desenvolvidos debates sobre temas 

importantes e caros para a vida social. As questões de gênero e preconceito racial, por exemplo, 

estiveram presentes nas sessões e puderam ser relacionados com a realidade local dos participantes, 

levando-os a uma reflexão sobre problemas enfrentados em seus cotidianos. O debate conduzido no 

final de cada sessão possibilitou que os professores envolvidos no projeto percebessem o 

envolvimento do público com a temática trabalhada. Percebeu-se que, a partir da apresentação dessas 

películas e das discussões sobre as mesmas, houve uma abertura para discutir temas tão delicados e 

que, por vezes, não encontram espaço de discussão em outros momentos. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da exibição de filmes de variados temas, espera-se ter uma maior discussão sobre 

temas importantes e caros para uma vida social. As questões de gênero, preconceito racial são temas 

que podem ser citados como importantes a serem discutidos em comunidade e que pode ser bem 

auxiliado com a apresentação de películas que trazem como principal foco essas temáticas. Espera-

se conseguir uma melhor abertura para discutir temas tão delicados e que por vezes não encontram 

espaço de discussão em outros momentos. O Projeto Cine Club proporcionou um espaço de debate 

sobre importantes temas que tangem nossa vida social. Dentre eles estão a questão do preconceito 

racial, ainda presente no mundo atual, sobretudo em países com passado escravista como o Brasil e 

Estados Unidos. Além do debate sobre o papel do negro na sociedade, foram discutidas as várias 

histórias de mulheres que ultrapassaram os limites impostos por aqueles que as rodeavam, deixando 

um importante legado para a atualidade. Além desses temas, o passado político brasileiro, focado no

período conhecido como Ditadura Militar, também foi alvo das discussões nas sessões de cinema 
implementadas pelo projeto.  
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MULHERES E JOVENS: ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO 
ALTERNATIVA PARA AMPLIAÇÃO DO TRABALHO E RENDA EM NATAL E 

MOSSORÓ NO RIO GRANDE DO NORTE 

RESUMO 

O projeto desenvolve uma série de ações que 

visam assessorar/capacitar grupos 

produtivos na Economia Solidária para 

fortalecer e fomentar a produção, a 

comercialização, a gestão e a comunicação 

dos mesmos. Esses grupos são formados por 

jovens e mulheres de baixa renda da região 

de Natal e Mossoró. O projeto resultará na 

identificação das dificuldades dos grupos e 

suas possíveis soluções. 

ABSTRACT 

Women and youth project: solidarity 

economy as an alternative to expansion of 

employment and income in Natal and 

Mossoró in Rio Grande do Norte State 

develops a series of actions aimed at 

assisting and empower productive groups on 

solidarity economy to strengthen and 

promote the production, marketing, 

management and communication between 

them. These groups are formed by young 

and low-income women from the zone of 

Natal and Mossoró. The project will result in 

the identification of the difficulties of the 

groups and their possible solutions. 

1   INTRODUÇÃO 

O projeto Mulheres e Jovens: Economia Solidária como alternativa para 

ampliação do trabalho e renda em Natal e Mossoró no Rio Grande do Norte, é um 

projeto que acompanha 60 grupos produtivos de economia solidaria, 30 no município de 

Mossoró e região e mais 30 em Natal e região. 

Oferecendo uma série de ações de fomento, capacitação e fortalecimento desses 

grupos produtivos, priorizando aqueles constituídos por mulheres e jovens, o projeto visa 

divulgar um novo modelo econômico, a economia solidária, que tem em vista o bem viver, 

a agroecologia, a equidade de gênero, a autogestão, entre outros. Contrapondo-se ao modelo 

capitalista, utiliza um sistema de autogestão e cooperativismo, excluindo qualquer tipo de 

desigualdade, seja ela de gênero ou social. 

O projeto é voltado prioritariamente para mulheres e jovens de baixa renda dos 

grupos produtivos de economia solidária, visto que estes não têm visibilidade no mercado 

de trabalho. Historicamente existiu uma grande exclusão e o não reconhecimento do trabalho 

das mulheres. Não se valoriza o trabalho doméstico, tampouco o formal-assalariado, as 

atividades de autoconsumo não são consideradas como renda. Tudo isso cria uma barreira 

que as impede de alcançar sua autonomia econômica, pessoal e política, resultando no seu 

KEYWORDS: Solidarity economy, Training, Young, Women. 

PALAVRAS-CHAVE: Economia Solidária, Capacitação, Jovens, Mulheres. 
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banimento do espaço público de tomada decisões. Os processos migratórios também são 

responsáveis pelo quadro de exclusão, uma vez que ao sair de seu local de origem acaba se 

deparando com grandes dificuldades e ausência de oportunidades. 

Dessa mesma forma acontece com a juventude da zona rural, a qual muitas vezes 

abandona sua vida no campo em busca de autonomia e melhores condições de vida. Os 

jovens são, muitas vezes, excluídos do mercado de trabalho por falta de oportunidades e de 

formação adequada e por isso são submetidos e expostos à realização de trabalhos em má 

condições, com baixa remuneração, enfim, precarizados. 

2 METODOLOGIA 

Foram implantados dois núcleos de serviços no intuito de fomentar e capacitar grupos 

produtivos econômicos solidários e redes de cooperação constituídas por mulheres e jovens 

nas unidades do IFRN de Natal e Mossoró como instrumento de experimentação de geração 

de renda. Para tal, desenvolvem-se estudos e pesquisas sobre a situação do trabalho e renda 

de mulheres e jovens das regiões de Natal e Mossoró, com ênfase nas alternativas de 

economia solidária. 

Através de rodas de discussão, promovidas pelo projeto, ocorre a transferência de 

tecnologia e conhecimento para as mulheres e jovens envolvidas em grupos produtivos rurais 

e urbano, possibilitando o acesso a conhecimentos por meio das atividades de capacitação, 

desenvolvimento e disseminação de metodologias de gestão de grupos produtivos 

econômicos solidários com mulheres e jovens de baixa renda em Natal e Mossoró. 

2.1 CRONOGRAMA DAS METAS, ETAPAS E ATIVIDADES 

Para o alcance dos objetivos, serão descritas as metas e apontadas no quadro abaixo, 

e suas respectivas etapas e atividades no período do projeto. 

- Metas e Etapas das Atividades do Projeto

METAS ATIVIDADES 

META 1: Implantação de 02 núcleos de 

serviço, fomento e capacitação de 60 

grupos produtivos econômicos solidários 

e redes de cooperação constituídas por 

mulheres e jovens nas unidades do IFRN 

nos campi Natal Central e Mossoró; 

Implementação dos dois núcleos de serviços, 

fomento e capacitação em economia 

solidária nas Unidades do IFRN Campus 

Natal Central e IFRN Campus Mossoró; 

Desenvolvimento das atividades de serviço, 

fomento e capacitação de 60 grupos 

produtivos econômicos solidários e redes de 

cooperação constituídas por mulheres e 

jovens de Natal e Mossoró; 

META 2:Realização de diagnósticos 

sobre a situação das mulheres e jovens de 
Realização de diagnósticos sobre a situação 

das mulheres e jovens de baixa renda e de 
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baixa renda e de seus grupos produtivos 

econômicos solidários em Natal e 

Mossoró; 

seus 60 grupos produtivos econômicos 

solidários em Natal e Mossoró; 

Publicação dos dados da pesquisa em Natal e 

Mossoró; 

META 3: Capacitação de mulheres e 

jovens para o fortalecimento de suas 

iniciativas econômicas solidárias em 

Natal e Mossoró como forma de acesso à 

melhoria de trabalho e renda; 

Realização de oficinas de desenvolvimento e 

disseminação de tecnologias de produção e 

metodologias de gestão apropriadas aos 

grupos produtivos econômicos solidários 

constituídos por jovens e mulheres; 

Realização de Seminários Estaduais de 

Economia Solidária para articulação e 

integração dos grupos produtivos de 

mulheres e jovens do RN; 

META 4: Fomento e fortalecimento de 

duas Redes de Cooperação com mulheres 

e jovens, articulando os grupos produtivos 

econômicos solidários; 

Assessoramento técnico para fortalecimento 

de uma rede de grupos produtivos 

econômicos solidários constituídos por 

mulheres no RN; 

Assessoramento técnico para articulação e 

fomento de uma rede de grupos produtivos 

econômicos solidários constituídos por 

jovens no RN; 

Fonte: Plano de Ações do Projeto/ 2017. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto já tem algumas metas estabelecidas, são elas: o estudo, discussão e 

apresentação de textos sobre metodologia de pesquisa qualitativa, à medida que os 

coordenadores julgarem necessário para a formação dos bolsistas. Oferecer minicursos para 

sensibilizar e informar à comunidade interna e externa sobre economia solidária. Realizar 

visitas técnicas para formação da equipe interna em ambientes de prática da economia 

solidária. Espera-se que ao final dessas metas tenha se obtido um fortalecimento das redes 

de jovens e mulheres no sentido de acabar com a invisibilidade que essa parcela de pessoas 

tem nas tomadas de decisões e no processo produtivo. 

Alguns dos resultados alcançados pelo projeto foi a coleta de dados do perfil de cada 

grupo produtivo, através da implementação de um diagnóstico que catalogava as demandas 

especificas de cada grupo produtivo. No intuito de complementar os dados adquiridos, 

realizou-se um seminário (I Seminário – Economia Solidária em Movimento: Problemas e 

Soluções) que visava reunir representantes dos 30 grupos que fazem parte do projeto, os 

temas planejados e abordados foram: gestão, comercialização, comunicação e produção. A 

partir dos dados coletados, planilhas foram elaboradas para serem utilizados em futuros 

artigos, livros e outras produções acadêmicas que serão feitas a respeito desse modelo de 

economia pela equipe do projeto. 
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Uma das participações do projeto em eventos acadêmicos foi na EXPOTEC 

(Exposição Científica, Tecnológica e Cultural), realizado no IFRN/ Campus Mossoró, com 

a oferta do minicurso sobre os princípios do Bem Viver e a exposição de produtos da 

economia solidária, bem como, a apresentou oralmente a respeito do tema na II MOSCI. 

Semanalmente há a realização de uma feira no IFRN/Campus Mossoró com 

produtos oriundos de grupos produtivos econômicos solidários que fazem parte da Rede 

Xique Xique, parceira do projeto, no intuito de promover a comercialização com a 

comunidade acadêmica e externa, tendo como consequência, a disseminação da economia 

solidária para dentro de fora do IFRN. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os aspectos mais importantes alcançados pelo projeto foram no sentido de fomentar 

aos grupos atividades que capacitassem seus integrantes em relação a gestão do grupo 

produtivo e a maneira que a produção é comercializada. Além disso podemos ver todos os 

materiais acadêmicos que estão sendo produzidos baseando-se em textos que retratem, de 

forma clara e acessível, os princípios da economia solidária, para que o material feito possa 

ser socializado mais facilmente pelo Campus. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a 

primeira ação do Projeto de Extensão ECOlabora – 

Jogos Educativos Sustentáveis que ultrapassou os 

muros do IFRN. Já que o projeto de extensão tem 

como objetivo desenvolver a sensibilidade dos 

estudantes para os problemas sociais em sua 

comunidade. Então, como primeira ação do projeto 

buscamos uma sensibilização dos alunos por meio da 

realização de dinâmicas de grupo como as turmas do 

ensino fundamental da escola CAIC na cidade de 

Santa Cruz. 

ABSTRACT 

The present work aims to report the first action of the 

ECOlabora Extension Project - Sustainable 

Educational Games that surpassed the IFRN walls. 

Since the extension project aims to develop students' 

sensitivity to social problems in their community. 

Then, as the first action of the project, we seek to raise 

students' awareness through the realization of group 

dynamics such as the elementary school classes of the 

CAIC school in the city of Santa Cruz. 

1      INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios das escolas hoje está na formação de seus alunos, em oferecer uma 

formação que não seja restrita aos aspectos técnicos, formais, descontextualizada aos problemas e 

demandas sociais, mas sim que se origine da própria realidade educacional que caracteriza o processo 

ensino-aprendizagem, contemplando os aspectos sociais e políticos da sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, busca-se cada vez mais a superação do paradigma da racionalidade técnica – modelo 

PALAVRAS-CHAVES: Dinâmicas de grupo, Sustentável. Extensão, Escola pública, Santa Cruz 

KEYWORDS:   Group dynamics , Sustainable. Extension, Public School, Santa Cruz 
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em que somente o domínio de metodologias e saberes específicos seriam suficientes para a formação 

– para a dita nova racionalização, que discute a contextualização e complexidade, com o propósito de

formar cidadãos capazes de olhar seu entorno de modo mais crítico e questionador (MORIN, 2006). 

Nesse contexto, o engajamento em atividades de extensão e de pesquisa são vitais aos 

processos de ensino e de aprendizagem na formação humana integral, uma vez que geralmente a 

formação acadêmica dos estudantes tem se restringido a sala de aula da escola. Através desse 

engajamento é possível proporcionar uma formação fundada na relação entre teoria e prática, 

contextualizada, que articule saberes científicos, pedagógicos e da experiência no desenvolvimento 

da prática humana e situe o aluno quanto ao seu papel e responsabilidade social na comunidade na 

qual está inserido. 

Foi com este propósito que começamos a pensar na primeira ação dentro das várias etapas e 

metas do projeto ECOlabora para que iniciássemos as atividades de extensão na escola CAIC, situada 

em Santa Cruz, de forma menos agressiva, sem a intenção de parecer um corpo estranho, mas se 

integrar, se aproximar, e conhecer a realidade dos alunos daquela escola tão perto fisicamente da 

nossa instituição IFRN, mas ao menos tempo tão longe. 

Para tanto, demos planejamos e executamos dinâmicas de grupos com as turmas da escola, 

nosso objetivo era integrar, desinibir, divertir, refletir, aprender, apresentar e promover o 

conhecimento entre as pessoas, nesses caso os alunos extensionista do projeto e os alunos do ensino 

fundamental da escola CAIC.  

2     METODOLOGIA 

Para desenvolver a ação pensada partimos para uma pesquisa sobre as dinâmicas de grupo que 

estavam disponíveis e são de conhecimento geral, e depois realizamos adaptações e adequações ao 

quantitativos de alunos e a faixa etária. 

As dinâmicas tinham como objetivo trabalhar as emoções e sentimentos entre os alunos da 

turma, criar um ambiente amistoso, aproximar nossos alunos extensionista a realidade dos alunos da 

escola CAIC. A dinâmica da caixa por exemplo exercita o reconhecimento da qualidade dos outros, 

de pensar no outro, de servir; a dinâmica da teia trabalha a questão da união, da percepção de fazer 

parte de alguma coisa maior.  
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Quadro 1: Quantitativo de alunos por turma Quadro 2: Dinâmicas aplicadas 

Assim, entendemos que a participação em projetos dessa natureza, além de promover a 

integração entre a prática e os conhecimentos teóricos, também proporciona a aplicação de 

conhecimentos, reflexão, debate e reelaboração. Esses elementos ainda permitem a constituição de 

um espaço de pesquisa e extensão, uma vez que através dessas experiências os alunos podem se 

fundamentar novos projetos de pesquisa e extensão para a comunidade. 

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto ECOlabora ainda continua em execução e ainda há algumas fases e objetivos que 

temos que concluir antes da sua finalização em dezembro/2017. Ressaltamos aqui a primeira ação 

que realizamos no projeto que foi muito importante para todos que integram o projeto, pois nos 

aproximou da realidade da escola, nos permitiu nos aproximarmos e nos sensibilizarmos com seus 

desafios diários e incluí-los no nosso planejamento e execução de jogos que iríamos elaborar para a 

escola.    

Nesse sentido, consideramos que é através dos contatos com situações práticas vivenciadas 

das tensões emergidas no contexto educacional e a reflexão, sobre a prática desenvolvida, que os 

alunos, do IFRN, podem construir novos olhares e novas formas de interpretações da realidade escolar 

e da profissão de professor na dimensão da sua complexidade e especificidades. (MENDES E 

MUNFORD, 2005).  

Figura 1 – Dinâmica da caixa na turma do 1ºano  Figura 2 – Dinâmica da caixa na turma do 2ºano  
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Vejamos a seguir os registros da atividade desenvolvida:    

 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Com a interação IFRN-escola CAIC proporcionada pelo projeto, pudemos perceber os 

efeitos formativos na formação cidadã do aluno, o quanto este contribuiu para promover processos 

de interação e vivências com a realidade escolar na formação inicial, o que é relevante para a 

constituição, produção e reelaboração dos saberes docentes necessários à sua formação profissional. 

Portanto, consideramos importante que os alunos vivenciem experiências humanas como esta descrita 

neste trabalho, pois nesse processo eles aprendem a assumir responsabilidades sobre a própria 

aprendizagem e desenvolvimento pessoal, assim como ampliam a visão de mundo, do seu papel e das 

suas responsabilidades sociais. Neste sentido, importa ressaltarmos o quanto é essencial criarmos 

condições para que a experiência extensionista do estudante comece mais cedo possível.  

Figura 3 – Dinâmica da teia na turma do 4ºano Figura 4 – Dinâmica da bola na turma do 3ºano 
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Com a execução do projeto ECOlabora esperamos promover a integração dos alunos do 

Campus Santa Cruz com necessidades sociais de outros alunos de escola pública, por meio da 

produção de jogos e brinquedos, ampliando suas possibilidades de desenvolvimento da sua formação 

humana integral como cidadão. Por fim, queremos, minimamente, dar contribuições na aprendizagem 

dos alunos de escola pública, fornecendo os jogos e brinquedos sustentáveis que iremos produzir no 

projeto, para tanto já iniciamos bem o projeto com a execução das dinâmicas de grupo com as turmas, 

estreitamos os laços, aproximamos as realidades dos estudantes. 
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CICLO DE AULÕES PARA PROITEC E EXAME DE SELEÇÃO – 

CAMPUS NOVA CRUZ 

IV – Educação 
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Santos3 

1.Professor de Língua Portuguesa do IFRN Campus Nova Cruz
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Resumo 

Este projeto é uma iniciativa das equipes de Português e Matemática do IFRN - Nova Cruz 
cujo objetivo é contribuir para o sucesso dos estudantes de escolas públicas da região Agreste 
no PROITEC e no Exame de Seleção do IFRN. O público são 120 alunos do nono ano da 
rede pública. A ação durou 4 meses e foi organizada em encontros semanais de 4 horas-aula. 
Por meio de aulões, visou-se contribuir para melhorar o aprendizado dos participantes e 
elevar seu desempenho nas provas dos referidos exames. 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Matemática. Aulões. ProiTEC. Exame de Seleção. 

Abstract 

This project is an initiative of the teachers of Portuguese and Math to contribute to the 
success of public school students from the Agreste region in PROITEC and the Selection 
Exam for admission to IFRN. The public is composed of 120 students from the ninth year 
of elementary school. The action will last 4 months and will be organized in weekly meetings 
of 4 class hours. By means of classes, it is intended to contribute to improve the learning and 
to increase performance of the students. 

Keywords: Portuguese. Math. Classes. ProiTEC. Selection Exam. 

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto justifica-se em razão do déficit educacional de conteúdos 
básicos de Língua Portuguesa e Matemática comumente verificados em 
estudantes que pretendem ingressar no ensino médio, forma integrada, no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). O 
desempenho alcançado por esses estudantes nos exames que dão acesso aos cursos do 
IFRN revela que eles apresentam muitas dificuldades decorrentes da formação 
deficiente ofertada durante a etapa do ensino fundamental, especialmente quando 
oriundos de escolas públicas. 
Nesse contexto, a relevância e a justificativa do projeto atrelam-se à contribuição que pode 
dar para um melhor desempenho dos candidatos nas provas de Língua Portuguesa e de 
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Matemática dos exames de acesso aos cursos da instituição na modalidade integrada. Essa 
contribuição pode se revelar importante também a partir do momento em que o participante 
se tornar estudante do primeiro ano do IFRN, uma vez que deficiências básicas poderão já 
ter sido sanadas durante a preparação para o exame de seleção. 

Por meio de 6 aulões, pretendeu-se contribuir para melhorar o aprendizado dos 
candidatos nas disciplinas cobradas nas avaliações e assim elevar seu desempenho nas 
provas.  

O público do projeto foi composto por até 120 alunos do nono ano do ensino 
fundamental da rede pública inscritos no PROITEC.  

A ação durou quatro meses e organizou-se em seis encontros semanais de 4 horas-
aula cada, sendo duas destinadas à disciplina de Língua Portuguesa e duas à disciplina de 
Matemática.  

2  METODOLOGIA

O projeto foi executado a partir de aulões, com base na resolução de provas 
anteriores do PROiTEC e/ou dos exames de seleção para ingresso no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.  

Os aulões aconteceram, semanalmente, em encontros de 4 horas-aula, às quartas-
feiras, manhã e tarde, alternadamente, para possibilitar a participação do maior número 
possível de beneficiários, no auditório do Campus Nova Cruz.  

A cada semana, dois professores (um de Língua Portuguesa e um de Matemática) 
ficaram responsáveis pela resolução das provas, as quais foram impressas e distribuídas a 
todos os estudantes em cada aulão.  

Os participantes acompanharam a resolução das questões em quadro branco e/ou 
projetor multimídia e puderam participar ativamente do processo de discussão dos textos e 
das questões das provas. 

3  RESULTADOS

Apesar de previstas 120 vagas, inscreveram-se 134 estudantes de vários municípios 
da região Agreste do Rio Grande do Norte e também da Paraíba, e todos puderam participar 
do projeto. Para tanto, foram alocadas cadeiras adicionais no auditório, haja vista que o 
número de inscritos superou a capacidade do local. 

Foram realizados sete aulões, ou seja, um a mais do que o previsto inicialmente. Em 
cada encontro, foram ministradas duas aulas de matemática e duas de língua portuguesa, nas 
quais foram resolvidas questões de provas aplicadas no ProiTEC e nos exames de seleção 
de acesso aos cursos do IFRN em anos anteriores.  

Considerou-se bastante satisfatória a realização do projeto, haja vista que os 
estudantes demonstraram muito interesse em comparecer às aulas, participando ativamente 
delas e resolvendo, em conjunto com os professores, todas as questões propostas.  

Para se ter uma ideia, em cada aulão, estiveram presentes, em média, 100 estudantes 
não apenas de Nova Cruz, sede do Câmpus, mas de várias cidades circunvizinhas, inclusive 
do estado da Paraíba. Esses estudantes tiveram a oportunidade de perguntar e esclarecer 
dúvidas e, com disso, passaram a se sentir mais seguros para realizar o exame de seleção.  

Importante destacar que, além de aprenderem conteúdos avaliados na prova, os 
estudantes tiveram a oportunidade de se familiarizar com o ambiente do IFRN.  

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1619



Todos os participantes que estiveram em pelo menos metade dos encontros receberão 
um certificado de participação a ser entregue no dia da prova do exame de seleção 2018.  

Registros fotográficos dos aulões 

   Fotos: Coordenação do Projeto 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a conclusão do projeto, os beneficiários participaram do exame de seleção 
para ingressos nos cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Câmpus Nova Cruz e espera-se que 
tenham obtido desempenho satisfatório no referido processo seletivo, logrando êxito no 
intento de estudar na instituição a partir do ano de 2018. 

Por atender exclusivamente estudantes da escola pública, o projeto se configurou 
como uma iniciativa que buscou a inclusão social. Destaca-se, nesse sentido, o efeito 
psicológico positivo que causou nos participantes, que tiveram acesso não apenas a 
conhecimentos de língua portuguesa e de matemática mas também puderam antecipar a 
sensação e a vivência real do que é ter aulas numa instituição como o IFRN – Câmpus Nova 
Cruz.  
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FACEBOOK COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

RESUMO 

As escolas têm o papel de 
propiciar contato com os tipos de 
textos. As produções usando novas 
tecnologias, são importantes. Neste 
sentido, abordamos o gênero conto e 
desenvolvemos o processo de escrita 
através do Facebook, tornando-a 
ferramenta de ensino. Iniciamos 

explorando o referencial teórico; 
após elaborarmos oficinas para 
trabalhar o gênero e criamos uma 
página no facebook onde analisamos as 
produções. Por fim, conseguimos 
transpor barreiras nas mídias digitais 
e motivar a aprendizagem. 

ABSTRACT 

Schools have the role of providing 
contact with the types of texts. 
Productions using new technologies are 
important. In this sense, we approach 
the tale genre and we develop the 
writing process through Facebook, 
making it the teaching tool. We begin 
by exploring the theoretical 
framework; after elaborating 
workshops to work the genre and we 
created a page 

on facebook where we analyzed 
the productions. Finally, we have 
overcome barriers in digital media 
and motivate learning. 

Vasconcelos, A.E.T.T. 1; Bezerra, A. P.2 e Souza, A. N. M.3
1,2,3 IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Letras e linguística.

PALAVRAS-CHAVE:  Linguística textual; escola; gênero; facebook. 

KEYWORDS:  Textual linguistics; school; genre; facebook. 
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1 INTRODUÇÃO 

O trabalho com a língua materna em sala de aula, conforme postulam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), deve ter como base o texto, o qual 

proporcionará ao aluno o contato direto com as mais variadas situações concretas de 

uso da língua. O ensino da língua esteve diretamente ligado ao tradicionalismo: uso de 

textos com pretexto para apresentar os aspectos gramaticais, o ensino 

descontextualizado e distante da realidade dos alunos; na atualidade, ainda conforme 

os PCNs (1998), as propostas de transformação das práticas de ensino se consolidam 

no uso da linguagem, por conseguinte começa-se a levar em consideração fatores que 

possibilitam ao aluno do interagir diretamente com objeto estudado e questionar a 

realidade social que está inserido. Com isso cabe à escola promover a ampliação do 

conhecimento para que “cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos que 

circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos 

eficazes nas mais variadas situações” (PCNs, 1998, p. 19). A escola é um dos espaços 

proporcionadores das práticas de leitura e escrita e deve conduzir os alunos, portanto, 

ao aprendizado de ações sociais frequentes no dia a dia, por meio dos diversos gêneros 

textuais existentes, com atividades motivadoras, reflexivas e participativas. Para 

Antunes (2009, p. 54), os gêneros textuais, além dos fatores linguísticos, regem as 

práticas sociais que se efetivam pela e na linguagem, e, para autora, “conhecer os 

diferentes gêneros faz parte do nosso conhecimento de mundo, de nosso acervo cultural 

(a escola não pode furtar-se à responsabilidade de promover esse conhecimento)”. 

Assim, torna-se necessário um trabalho motivador em sala de aula, com os gêneros 

textuais e as textualizações de modo que possibilite ao aluno não só reconhecer, ler e 

compreender os textos como também saber produzi-los. Este projeto permitirá que os 

alunos compreendam o uso da língua em sua concretude, ou seja, no texto, portanto, 

nos gêneros. Diante dessa realidade, torna-se inevitável transpor as barreiras e buscar 

no contexto das novas mídias, novas formas de ensino que habilitem os nossos alunos 

para o uso adequado e produtivo das ferramentas disponibilizadas nos espaços virtuais, 

como também que favorecem a motivação no processo de aprendizagem da Língua 

Portuguesa. É nesta busca por entender a influência que as novas tecnologias exercem 

no contexto escolar que situamos nossas questões de pesquisa: De que forma o uso dos 

ambientes virtuais, em especial o facebook, pode contribuir para o processo de ensino 

aprendizagem da língua portuguesa? Como o processo de interação no facebook pode 

auxiliar o desenvolvimento de uma escrita colaborativa? A fim de solucionar os 

questionamentos acima mencionados, esse trabalho analisará o desenvolvimento da 

aprendizagem por meio das propostas de atividades de Língua Portuguesa no ambiente 

virtual do facebook. 
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2 METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa experimental e qualitativa, 

pois propõem interferências em um determinado espaço na tentativa de perceber e 

interpretar o aparecimento de novos fenômenos. O primeiro passo foi a aplicação de 

um questionário diagnóstico na turma no 1º ano do Ensino Médio, do Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia - IFRN, Campus Ipanguaçu. Com o objetivo de perceber o 

que venha sendo mais significativo para os alunos no uso das novas mídias e como 

eram desenvolvidas, cotidianamente, as atividades dentro da rede social do facebook. 

Em sequência, elaboramos oficinas para o estudo do gênero conto, e, depois 

executamos a construção de uma página no ambiente virtual do facebook para a turma. 

Neste espaço, disponibilizamos atividades e orientações para as produções dos contos 

na página criada. No final, analisamos a eficácia do uso do facebook para a construção 

dos textos; para isso além das observações que o pesquisador fez sobre as produções 

dos contos, foi aplicado um segundo questionário junto a turma com vistas a observar 

e destacar o que os alunos apreenderam do processo de escrita de textos por meio do 

facebook. Analisamos como as influências do letramento digital pode nos auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem, ou seja, se as ferramentas e novidades 

disponibilizadas pela telinha do computador nos ajudarão a promover novas e 

instigantes formas de ensino. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Abordamos, durante as oficinas, o gênero conto. Bem como desenvolvemos o 

processo de escrita colaborativa de contos por meio do Facebook. Realizamos nosso 

trabalho por meio de uma pesquisa experimental e qualitativa, com interferências no 

espaço escolar do Instituto federal do Rio Grande do Norte/ Campus Ipanguaçu. 

Aplicamos, inicialmente, um questionário diagnóstico na turma escolhida para a 

execução do projeto. Nesse questionário, observamos o quanto os alunos estão 

interligados as novas tecnologias bem como as atividades dentro das redes sociais, em 

especial, o Facebook. As oficinas para o estudo do gênero conto aconteceram 

eficazmente. Assim como a criação da página para construção dos textos. Os alunos 

produziram, comentaram e publicaram seus textos na página. Ainda com vistas a 

observar a eficácia do uso do Facebook foi aplicado um segundo questionário, o qual 

os resultados encontram-se em forma de gráficos dispostos nesse projeto. Com a 

execução do projeto verificamos que conseguimos transpor barreiras no contexto das 

mídias digitais, novas formas de ensino que habilitem os nossos alunos para o uso 

adequado e produtivo das ferramentas disponibilizadas nos espaços virtuais, como 

também que favorecem a motivação no processo de aprendizagem da Língua 

Portuguesa. Os resultados foram apresentados a comunidade escolar por meio da peça 

teatral executada junto com a professora de Artes Jacicleide Medeiros, os alunos da 
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instituição assistiram a apresentação da turma envolvida no projeto. A segunda parte 

de disseminação dos resultados, será feita na página do campus Ipanguaçu. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso trabalho procurou utilizar como em toda o facebook, como ferramenta de 

ensino, para mostrarmos, após nossas analises, literárias e no próprio cotidianos através 

das oficinas, o que nós aproximou e fez com que criássemos um contato mais próximo 

com os alunos. Tal fato, conduziu a para uma oportunidade de mostrar novos gêneros, 

antes pouco explorados por eles, como também despertar o interesse não só no que 

estávamos trabalhando, mas para abrir os horizontes e incentivar a procura de novos 

textos e gênero. A escrita compartilhada, abordagem que adotamos, facilitou o 

entrosamento de todos, uma vez que todos podiam participar da escrita do colega, por 

meio de sugestões e dicas. Por fim, acreditamos ter acrescentado de forma positiva no 

enriquecimento textual e pessoal dos participantes do projeto. 
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RESUMO 

O texto a seguir apresenta o relato de planejamento e 

execução do projeto Capacitação de Professores de 

Física para Resolução de Questões – CAPACITA 

PROFIS, um projeto de extensão submetido ao 

EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO Nº 01/2017-

PROEX-IFRN, junto ao Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte, campus João Câmara,  que tem o 

objetivo de capacitar, preparar  e fortalecer os 

professores de Física e alunos da graduação em Física 

(comunidade interna e externa do IFRN) da Região 

do Mato Grande, nos saberes exigidos pelo ENADE, 

pelo concurso para docentes do IFRN e pelo 

Mestrado Nacional Profissional do Ensino de Física - 

MNPEF. Partindo de um planejamento envolvendo 

professores e alunos voluntários, é realizado, dentro 

do projeto, o Curso de Capacitação de Professores de 

Física para Resolução de Questões, que é presencial, 

sendo realizado pelos professores do IFRN e/ou 

convidados, tendo exclusivamente como público alvo 

os professores de Física da região do Mato Grande, 

os egressos da Licenciatura em Física e os próprios 

discentes da graduação, com oferta de 60 vagas. O 

encerramento do projeto se dará com aplicação dos 

exames, previstas para Setembro, Outubro e 

Novembro deste ano.  Espera-se que este projeto 

contribua para a consolidação da aprendizagem, 

contemplando a democratização do acesso à cultura e 

a formação docente continuada.

ABSTRACT 

The following text presents the planning and 

execution report of the CAPACITA PROFIS, an 

extension project submitted to CONTINUOUS 

FLOW NO. 01/2017-PROEX-IFRN, at the Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte, João Câmara 

Campus, which aims to train, prepare and strengthen 

physics teachers and undergraduate students in 

Physics (internal and external community of the 

IFRN) of the Mato Grande Region, in the knowledge 

required by ENADE, by the contest for teachers of the 

IFRN and the National Professional Master of 

Teaching Physics - MNPEF. Within the project, the 

Teacher Training Course for Physics Teachers for 

Problem Solving, which is in person, is carried out by 

the teachers of the IFRN and / or invited, and 

exclusively as a target audience the physics teachers 

of the Mato Grande region, the graduates of the 

Licentiate in Physics and the undergraduate students 

themselves, offering a total of 60 positions. The 

project closes with the application of the exams, 

scheduled for September, October and November of 

this year. It is hoped that this project will contribute 

to the consolidation of learning, including the 

democratization of access to culture and continuing 

teacher training. 

PALAVRAS-CHAVE: Física, Ensino e Aprendizagem, Formação Inicial e Continuada, Capacitação. 

KEYWORDS:  Physics, Teaching and Learning, Initial and Continuing Education, Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto Capacitação de Professores de Física para Resolução de Questões – CAPACITA 

PROFIS, é um projeto de extensão submetido ao EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO Nº 01/2017-

PROEX-IFRN, junto ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus João Câmara, que se 

encontra em execução e tem como objetivos capacitar, preparar  e fortalecer os professores de Física 

e alunos da graduação em Física (comunidade interna e externa do IFRN) da Região do Mato Grande, 

para a resolução de itens de nível superior, tendo como base os saberes exigidos pelas avaliações do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, do concurso para docentes do IFRN e 

avaliações do Mestrado Nacional Profissional do Ensino de Física - MNPEF. 

O CAPACITA PROFIS ocorre através de aulas presenciais, durante as manhãs de quarta e 

sexta-feira, com um total de 12h/a por semana, sendo realizada pelos professores e/ou convidados da 

Licenciatura em Física, do campus João Câmara, de forma gratuita e aberta a comunidade externa. 

Foram ofertadas 60 (sessenta) vagas, sendo 30 (trinta) para a comunidade interna e 30 (trinta) para a 

externa. 

O IFRN, campus João Câmara possui uma Licenciatura em Física. Os alunos recebem 

diversas orientações que os auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, mas, em momento 

algum, são orientados de forma tão específica quanto a resolução de questões cobradas em exames 

rotineiros. O projeto surgiu conforme solicitação dos próprios alunos e, portanto, decidiu-se ofertar 

essa capacitação para atender à necessidade local, contribuindo para uma melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem e na formação inicial e continuada. 

 O projeto vem sendo encarado como um desafio a ser enfrentado por docentes e discentes da 

Licenciatura em Física, campus João Câmara, uma vez que, com maior contato com questões de 

exames realizados periodicamente, foi possível realizar várias reflexões acerca do processo de ensino 

e aprendizagem realizado durante os últimos anos. 

Após a conclusão do CAPACITA PROFIS, espera-se que os participantes do projeto tenham 

um melhor desempenho nos exames do ENADE, MNPEF e de futuros concursos docentes. Espera-

se também que, com a resolução de várias questões, os futuros e atuais professores de Física, tenham 

melhor domínio de técnicas para a resolução de questões, trazendo o aprendido para a sua sala de 

aula. 

2 METODOLOGIA 

Todo projeto de extensão, independentemente da área envolvida, necessita de um 

planejamento que o torne viável e apresente detalhes pontuais e fundamentais para o seu 

desenvolvimento. O CAPACITA PROFIS iniciou-se nos bastidores do próprio IFRN, campus João 

Câmara, quando no mês de junho de 2017, através de quatro reuniões semanais, professores e alunos 

voluntários realizaram discussões e planejamento do projeto. 

Durante os meses de Junho e Julho, ocorreu a divulgação do projeto, através de redes sociais, 

do site institucional, blogs da região e rádio da cidade de João Câmara. Durante esse período, os 

interessados deveriam preencher um formulário online disponibilizado. A Figura 01, mostra um dos 

momentos de divulgação. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1627



Figura 01 – Divulgação do Projeto CAPACITA PROFIS realizado na rádio da cidade de João 

Câmara 

Durante os meses de junho e julho de 2017, ocorreram também a confecção do material a ser 

utilizado durante as aulas. Após um estudo das provas anteriores dos exames citados, decidiu-se por 

elaborar um curso com as disciplinas: 1) Mecânica; 2) Fluidos e Termodinâmica; 3) Óptica e Ondas; 

4) Eletricidade I; 5) Eletricidade II; 6) Física Moderna; 7) Metodologia do Ensino de Física; 8)

Fundamentos da Educação; 9) Língua Portuguesa. Um total de 458 questões foram selecionadas e

classificadas segundo a divisão escolhida.

Ao final de julho de 2017, iniciaram-se as aulas. Realizadas em local específico, todas as 

quartas e sextas-feiras, no turno da manhã, cada disciplina é ministrada com um tempo de 2h/a por 

encontro. Ao final da semana são 12/a ministradas e espera-se concluir a etapa de realização das aulas 

até o final de novembro do corrente ano, onde 200h/a serão concluídas. Ao final do projeto, os 

participantes que possuírem 70% de presença as atividades receberão certificados de participação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após a etapa de inscrições, obteve-se um número de 66 pedidos de inscrição no projeto de 

extensão, dos quais 69,7% eram alunos da própria Licenciatura em Física. Os demais 30,3% 

representaram professores da região e ex-alunos, que ainda não se encontravam em sala de aula, 

conforme pode ser visualizado no Gráfico 01 abaixo. 
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Após análise do Gráfico 01, foi possível perceber que menos de 50% dos participantes eram 

do público externo. Acredita-se que, apesar da Licenciatura em Física existir há alguns anos na região 

do Mato Grande, ainda existe uma quantidade pequena de professores atuando na região, fato esse 

que motiva ainda mais a realização de ações como a aqui proposta e a oferta da Licenciatura em Física 

pelo IFRN, campus João Câmara. 

Durante a fase de preparação do material, 458 questões foram selecionadas. O número 

encontrado para cada uma, corroborou com a escolha das disciplinas a serem ofertadas durante a 

execução do projeto, conforme pode ser visualizado na Tabela 01. 

Tabela 01 – Distribuição de questões selecionadas por disciplina no CAPACITA PROFIS 

Questões 

IFRN 

2009/ 

MNPEF 

2013/2017 

ENADE 

2005/2014 TOTAL 

Mecânica 44 30 12 86 

Fluidos e 
Termologia 39 21 20 80 

Óptica e 
Ondulatória 34 28 15 77 

Eletromagnetismo 42 24 19 85 

Física Moderna 28 18 22 68 
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Metodologia e 
Didática 30 32 62 

TOTAL 
ESPECÍFICO 217 121 120 458 

Com relação as metodologias utilizadas para a execução das aulas, estas variam de acordo 

com os professores, visto que cada uma das áreas mencionadas ficou sob a responsabilidade de um 

professor do campus João Câmara. Predominantemente, os professores utilizam aulas preparadas em 

slides para explicar previamente conceitos necessários para solucionar as questões. Alguns partem 

das próprias questões para esclarecer conceitos gerais, enquanto outros invertem, apresentando 

primeiro os tópicos necessários a solução. Outro método utilizado refere-se ao conflito cognitivo no 

qual o professor inicia com questionamentos, induzindo o envolvimento dos participantes que mesmo 

sendo alunos de licenciatura em Física e professores de Física muitas vezes utilizam o senso comum 

para responder. O uso de experimento demonstrativo também já foi utilizado como método didático 

por alguns professores para esclarecer na prática os conceitos ilustrados nas questões. Fica evidente 

que, além de resolução de questões, os participantes podem ter contatos com metodologias que podem 

e devem ser utilizadas em suas aulas. 

A formação inicial e continuada de professores pressupõe a reflexão crítica quanto à prática 

docente, que exige, sobretudo, um questionamento e (re) significação acerca da formação inicial; para 

tanto acredita-se que os espaços proporcionados pelo CAPACITA PROFIS remetem a um momento 

de diálogo entre os pares, da comunicação a que Freire (1985) se refere, por meio da qual, a educação 

não se reduz a mera transferência do saber. 

De acordo com Leite (2010, p. 173): 
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É preciso superar um modelo de formação que considera o professor apenas como 

transmissor de conhecimentos, que se preocupa somente com a formação de atitudes de 

obediência, de passividade e de subordinação nos alunos, que trate os alunos como 

assimiladores de conteúdos, a partir de simples práticas de adestramento que tomam como 

mote as memorizações e repetições de conhecimento que pouco têm a ver com a realidade 

dos alunos.  

Segundo Imbernón (2010, p.31) a formação continuada demanda: [...] um clima de 

colaboração entre os professores, sem grandes reticências ou resistências (não muda quem não quer 

mudar ou não se questiona aquilo que se pensa que já vai bem), uma organização minimamente 

estável nos cursos de formação de professores (respeito, liderança democrática, participação de todos 

os membros, entre outros), que dê apoio à formação, e a aceitação de uma contextualização e de uma 

diversidade entre os professores que implicam maneiras de pensar e agir diferentes. 

Frente a tudo isso, é inegável que projetos, como o CAPACITA PROFIS, dinamizam a 

formação inicial e continuada de forma problematizadora e dialógica, criando um espaço que 

possibilite ao docente apropriar-se de conceitos e valer-se de sua curiosidade crítica visando uma 

melhoria no processo de ensino e aprendizagem. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término do CAPACITA PROFIS, espera-se que os participantes do projeto tenham uma 

melhor formação inicial e continuada, melhorando seus rendimentos 

acadêmicos e aumentando/melhorando o índice de aprovação em concursos públicos e seleções 
de mestrado. Espera-se, também, que este projeto contribua para a consolidação da aprendizagem, 
contemplando a democratização do acesso à cultura e a formação docente inicial e continuada. 
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PROGRAMA MULHERES MIL: NOVAS POSSIBILIDADES DE 
ASCENSÃO PROFISSIONAL E SOCIOECONÔMICA PROPORCIONADAS 

AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
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Estagiário de Educação Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus SGA³ 

RESUMO
O projeto constitui uma proposta do Curso de 

Formação Inicial e Continuada em vendedor, 

cuja oferta visa à materialização de ações do 

Programa Mulheres Mil. São realizadas aulas 

teóricas e práticas, palestras, eventos e um 

programa de práticas corporais. Espera-se como 

resultado uma formação que permita a mudança 

de perspectiva de vida, proporcionar a alunas 

uma melhor atuação no mercado de vendas no 

setor de serviços/ produtos, oportunizando 

resultados efetivos e sustentáveis em 

organizações. 

ABSTRACT 

The project is a proposal of the Initial and Continued 

Training Course in sales, whose offer is aimed at 

materializing actions of the Thousand Women 

Program. There are theoretical and practical classes, 

lectures, events and a program of corporal practices. 

The result is a training that allows the change of 

perspective of life, provide the students a better 

performance in the sales market in the services / 

products sector, providing effective and sustainable 

results in organizations. 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres, vulnerabilidade, formação, perspectivas. 

KEYWORDS:  Women, vulnerability, training, prospects. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que é histórico a situação de desigualdade que as mulheres enfrentam em relação aos 

homens, isso devido a um conjunto de questões sociais, políticas, econômicas e culturais. Somam-se 

a este cenário, a violência doméstica e a situação de vulnerabilidade, que muitas mulheres passam 

(BRASIL, 2004ª).   

Visando superar este quadro, aliado entre outras ações à escolarização e qualificação 

profissional, foi criado o Programa Mulheres Mil: Educação, Cidadania e Desenvolvimento 

Sustentável, como uma das ações do Plano Brasil sem Miséria que tem como objetivo principal à 

melhoria de renda de famílias que vivem na extrema pobreza.  

O Programa Mulheres Mil foi criado pela Portaria MEC nº. 1.015 de 21 de julho de 2011; 

contudo, o projeto piloto do Programa Mulheres Mil foi implantado em 2007 em 13 estados da região 

norte e nordeste, resultante de uma cooperação internacional entre Brasil e Canadá. O programa teve 

como referência as experiências canadenses com a promoção da equidade às comunidades 

vulneráveis. O público alvo são as mulheres em situação socioeconômica vulnerável, com baixo nível 

de escolaridade, moradoras de comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano. A 

escolha pelo recorte de gênero ocorreu em razão do crescente número de mulheres que são chefes de 

família, responsável não apenas pela sustentabilidade financeira, mas também pelo desenvolvimento 

cultural, social e educacional dos membros familiares. (MEC, 2011). 

O Programa é desenvolvido nos Institutos Federais juntamente com instituições parceiras. Os 

Institutos Federais são responsáveis pela formulação e execução dos projetos locais, de acordo com 

as necessidades da comunidade em que estão inseridos, bem como com a vocação econômica 

regional, proporcionando o aumento da escolaridade e a inserção no mercado de trabalho. 

O Programa Mulheres Mil é composto por uma equipe multidisciplinar para prestar atendimento às 

demandas das mulheres, reconhecendo as aprendizagens adquiridas ao longo da vida e desenvolvendo 

habilidades empreendedoras e de empregabilidade, oportunizando que essas mulheres ingressem no 

mundo do trabalho. 

No Instituto Federal de São Gonçalo do Amarante é desenvolvido o curso de Formação Inicial 

e Continuada de Vendedor, na modalidade presencial, cuja intencionalidade é “uma formação que 

permita a mudança de perspectiva de vida por parte do aluno; a compreensão das relações que se 

estabelecem no mundo do qual ele faz parte; a ampliação de sua leitura de mundo e a participação 

efetiva nos processos sociais.” (BRASIL, 2009, p. 5). Dessa forma, almeja-se propiciar uma formação 

humana e integral em que o objetivo profissionalizante não tenha uma finalidade em si, nem seja 

orientado pelos interesses do mercado de trabalho, mas se constitua em uma possibilidade para a 

construção dos projetos de vida dos estudantes (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).  

O curso de Formação Inicial e Continuada de Vendedor, na modalidade presencial, no âmbito 

do Programa Mulheres Mil, tem como objetivo geral proporcionar a alunas uma melhor atuação no 

mercado de vendas no setor de serviços/ produtos, oportunizando resultados efetivos e sustentáveis 

em organizações. 
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2 METODOLOGIA 

A execução do projeto integra um conjunto de ações que tem como principais diretrizes, 

possibilitar inclusão social e educacional, reduzir as desigualdades sociais e econômicas, defender a 

igualdade de gênero e combater a violência contra a mulher. Após o lançamento do projeto, foram 

realizadas visitas em comunidades de São Gonçalo do Amarante, objetivando divulgar o projeto e 

captar potenciais beneficiários para o curso de vendedora. Nas visitas, foram realizadas palestras 

sobre o projeto, em seguida as participantes visitadas preencherão um formulário de cadastro e foram 

orientadas a inscreverem na seleção para ingresso do curso. Após efetivação das matrículas (30 

mulheres), foi feita uma chamada para professores e técnicos para participarem da execução das 

disciplinas do curso. O curso será desenvolvido durante cinco meses, são realizadas aulas teóricas e 

práticas, palestras, eventos. São realizadas reuniões quinzenais para discussão de metodologias e 

atividades desenvolvidas com os alunas do projeto, discussão sobre os resultados alcançados; 

aplicação de questionários, entrevistas e avaliações realizadas com as mulheres do projeto. Destaca-

se que as alunas foram inseridas no programa de práticas corporais devido ao alto índice de obesidade 

detectada após realização de avaliação física e nutricional com as participantes.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O curso de Formação Inicial e Continuada de Vendedor, na modalidade presencial, no âmbito 

do Programa Mulheres Mil, encontra-se em fase de pleno desenvolvimento, com participação ativa 

das mulheres. As atividades estão sendo desenvolvidas em três dias da semana, com previsão de 

finalização das atividades no mês de novembro. As alunas (30 mulheres) são moradoras do distrito 

de Massaranduba do município de São Gonçalo do Amarante. São mulheres em situação de 

vulnerabilidade social e fora do mercado de trabalho. A maioria das participantes cursaram até o 

ensino fundamental. A escolha pelo curso de vendedor se deu após uma avaliação das necessidades 

de formação da comunidade de Massaranduba. Considerando-se que o grupo de mulheres 

interessadas em participar do programa são artesãs, e que tem como fonte renda as vendas dos objetos 

produzidos, considera-se de significativa relevância a formação no curso de vendas. Dessa forma, 

estaremos contribuindo para alavancar o potencial de produção e vendas do material fabricado.  

Além de proporcionar as alunas a possibilidade de formação para melhor atuação no mercado 

de vendas no setor de serviços/ produtos, almeja-se propiciar uma formação humana, à melhoria de 

renda de famílias que vivem na extrema pobreza. Durante o curso estão sendo realizados também 

ações que promovam melhoras na autoestima, ações que favorecem a conscientização da importância 

das práticas corporais como elemento indispensável para a aquisição da qualidade de vida.  
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Aula inaugural 

Ginástica funcional 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso à formação educacional e profissional contribuirá para mudanças significativas na 

vida dessas mulheres em diversos aspectos, desde a inserção de egressas no mundo do trabalho, como 

nas relações familiares. O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, no entanto espera-se 

através das ações reduzir as desigualdades sociais, contribuir para a melhoria dos índices da equidade 

e igualdade de gênero no Brasil, melhorar a renda familiar nas comunidades em situação de 

vulnerabilidade. Dessa forma, estaremos contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades beneficiadas. 
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1,2,3 IFRN – Campus Ipanguaçu
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO

O  Projeto  Escola  Verde  visou  identificar  os
problemas  de cunho ambiental,  e  desenvolver,
em  duas  escolas  públicas  uma  atitude
sustentável e integrada a fim de promover ações
de educação ambiental a partir da problemática
local,  buscando  contemplar  as  temáticas  de

resíduos sólidos, arborização e conservação dos
recursos  naturais.  Usamos  como  metodologia
oficinas e ferramentas como vídeos, atividades e
práticas. Já obtivemos como resultado grandes
vínculos além do público-alvo. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Meio Ambiente, Sustentabilidade.

ABSTRACT

The  Green  School  Project  aimed  to  identify
environmental  problems  and  to  develop  a
sustainable and integrated attitude in two public
schools  in  order  to  promote  environmental
education  actions  based  on  local  problems,
aiming  to  contemplate  the  themes  of  solid
waste,  afforestation  and  conservation  of

resources natural resources. We use workshops
and tools such as videos, activities and practices
as a methodology. We have already resulted in
great links beyond the target audience. 

KEYWORDS: Education, Environment, Sustainability. 

1 INTRODUÇÃO

A Educação  Ambiental,  de  acordo  a  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental  Lei  nº
9.795/1999 deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em
todos os níveis e modalidades do ensino formal, desde o ensino infantil até a educação de nível
superior. Além disso, nota-se que no município de Ipanguaçu/RN, existem cenários propícios ao
desenvolvimento  de  problemas  ambientais  severos.  Um deles  é  a  existência  de  cerâmicas  que
causam muita poluição do ar e desmatamento. Diante da Lei Federal e desses atuais problemas
ambientais,  faz-se necessário investigar as dificuldades  enfrentadas pelos moradores,  através da
comunidade  acadêmica,  e  a  partir  daí  promover  ações  no  sentido  de  minimizar  os  problemas
identificados, além de convidar essa população a disseminar ações de sustentabilidade. Para isso,
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escolhemos trabalhar em duas escolas públicas do município de Ipanguaçu,  com quatro turmas
distintas, sendo duas ainda do nível creche, um 9º ano e uma turma de EJA. 

2 METODOLOGIA

O projeto está sendo executado em 3 principais atividades: 

Capacitação dos professores: Promovendo a reflexão a respeito dos problemas enfrentados
pela comunidade no seu entorno, buscando práticas pedagógicas coerentes e mitigadoras de tais
problemas,  possibilitando  aos  profissionais  da  educação  um espaço  de  reflexão  sobre  o  fazer
pedagógico  e  as  questões  de EA (Educação Ambiental)  no cotidiano escolar.  Foi  realizado um
seminário que trata dos fundamentos teóricos da EA, dos problemas ambientais locais e de suas
possíveis soluções, além de abordar o desenvolvimento de projetos no espaço escolar. Distribuímos
folhetos, e material conceitual aos professores sobre sustentabilidade ambiental urbana, oferecendo
subsídios para a prática pedagógica. 

Eventos de mobilização da comunidade escolar:  Estão sendo realizados encontros, nos
meses  em  que  haver  aulas,  em  diversas  temáticas,  como:  O  conceito  de  Meio  Ambiente;
Importância e conservação dos recursos naturais; Os tipos de poluição ambiental; Alternativas de
vida sustentável (coleta seletiva, arborização; redução no consumo de água, etc.). Estes encontros
serão intercalados com oficinas de artes, concursos de cartazes e mutirão do plantio de mudas,
como seguem as propostas abaixo: Oficinas de arte: Reciclar os resíduos sólidos e a partir dele dá
um novo destino,  fabricando algo  de  utilidade  pública  como brinquedos,  vasinhos  e  utensílios
domésticos. Plantio de mudas: Arborizar a escola em pontos estratégicos, ensinado como plantar e
cuidar da nova planta. Adesivagem/panfletagem: Os alunos irão fazer cartazes com o tema: “Como
ajudar o planeta terra” e irão expor nas salas e por toda a escola. O material distribuído será folhetos
para incentivar os estudantes a exercitarem a educação ambiental em sua comunidade, estimulando-
os a participarem deste processo como agentes de sustentabilidade urbana, promovendo reflexões e
ações que melhorem a realidade do bairro. Esse material busca trazer apenas a problemática dos
materiais recicláveis e a sua interação com o meio ambiente em uma linguagem simples e com
desenhos fáceis de serem compreendidos pelo público escolhido. Para cada atividade haverá uma
premiação a fim de incentivar os alunos a buscar mais sobre tal tema proposto, essa premiação será
um KIT EDUCACIONAL nesses kits terão camisas,  cadernos, mudas, folhetos, lápis, bolsinhas
recicláveis, canecas, chaveiro, dentre outras coisas. 

Sensibilização da comunidade: Para aproximar as famílias  e permitir  que elas também
apliquem as ações sustentáveis do projeto em seu dia a dia, é preciso envolvê-las desde o início.
Nesse sentido, o diretor pode convocá-las a participar de reuniões e eventos sobre o tema, expor as
mudanças implantadas na escola em painéis, apresentar as reduções nas contas de água e de luz e
convidá-las a ver de perto a preocupação ambiental aplicada nos diferentes locais da escola. No
projeto, isso se dará com a atividade de encerramento, um chá literário que tem como principal
função interligar a temática de sustentabilidade com os alunos da escola e os responsáveis por esses
alunos abordando diversos assuntos relacionados ao Meio Ambiente. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Atender um maior número de professores, alunos e família dos alunos, além de haver um
bom engajamento por parte destes, participando das ações e revendo os conceitos de preservação do
Meio Ambiente. As ações de Educação Ambiental devem ser continuadas após o término do projeto
como proposta dos Projetos Políticos Pedagógicos – PPPs da escola, além de expandir para toda a
comunidade. De posse dos resultados, será elaborado um banner do projeto para que seja usado na
divulgação do mesmo, na própria instituição (IFRN, Campus Ipanguaçu) e em eventos científicos
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que abordem a temática do mesmo e/ou eventos de modelo congresso com âmbito de extensão. Os
resultados também serão divulgados nas redes sociais do Campus Ipanguaçu, quanto no portal da
instituição (http://portal.ifrn.edu.br/) e Blogs da região. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora ainda estejamos no início do projeto já tomemos como resultado grande aceitação
em  ambas  as  escolas  e  elevado  interesse  da  participação  dos  alunos.  Vale  salientar  o  grande
desenvolvimento  das  crianças  da  creche  bem  como  a  capacidade  de  entender  o  pensamento
sustentável repassado e a interação como um todo. Aqui cabe uma reflexão em inserir e apostar na
Educação Ambiental desde o ensino fundamental como uma perspectiva das melhores condições
educacionais, e aproveitar essa vertente na própria formação ética. 
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APRENDENDO FÍSICA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS 

ALMEIDA, C. B. A.; SILVA JUNIOR, J. P.; ARAUJO, B. S.; MELO, E. J. F. e MELO, G. J. F.
IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo divulgar os resultados 

alcançados na execução de um Projeto de Extensão 

realizado no IFRN, no município de Nova Cruz/RN 

e região circunvizinha. A principal ideia é divulgar e 

desmistificar as Ciências, em especial a Física. 

Foram confeccionados experimentos de baixo-custo 

pelos participantes e esses foram apresentados em 

escolas da região. Foi obtido sucesso na realização 

dessas visitações e a forma de quantificar é a 

interação do publico durante as apresentações. 

ABSTRACT 

This article aims to disseminate the results achieved 

in the execution of an Extension Project carried out 

in the IFRN, in the municipality of Nova Cruz / RN 

and surrounding region. The main idea is to disclose 

and demystify the Sciences, especially Physics.  

Low-cost experiments were done by the participants 

and these were presented at schools in the region. 

Success was achieved in the accomplishment of 

these visits and the way to quantify is the interaction 

of the audience during the presentations. 

1 INTRODUÇÃO 

Há mais de 2.300 anos, Aristóteles já defendia a experiência quando afirmava que “quem 

possua a noção sem a experiência, e conheça o universal ignorando o particular nele contido, 

enganar-se-á muitas vezes o tratamento”. Giordan [1] é bem claro quando diz que o papel do ensino 

por meio da experimentação é de suma importância para o aprendizado do aluno, pois relaciona à 

teoria estudada em sala de aula e desperta um maior interesse sobre o tema abordado independente 

do nível de escolaridade. Por outro lado, os alunos também costumam atribuir à experimentação um 

caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. 

Francisco Jr, Ferreira e Hartwig [2] afirmam que à medida que se planejam experimentos 

com os quais é possível estreitar o elo entre motivação e aprendizagem, espera-se que o 

envolvimento dos alunos seja mais vívido e, com isso, acarrete evoluções em termos conceituais. E, 

Guimarães [3] mostra que a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de 

problemas reais que permitam a contextualização e estímulo de questionamentos de investigação. 

Enfim, outros trabalhos recentes [46] poderiam ser apontados no sentido de aproximar os conteúdos 

vistos em sala de aula com uma prática experimental ilustrativa em que os próprios alunos podem 

aprender efetivamente ao realizar o seu próprio experimento. Segundo Ferreira [7] os experimentos 

PALAVRAS-CHAVE: Experimento baixo-custo, Ensino de Física, Nova Cruz/IFRN 

KEYWORDS: Low-Cost Experiment, Physics Teaching, Nova Cruz/IFRN
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podem ser conduzidos visando diferentes objetivos, tal como demonstrar um fenômeno, ilustrar um 

princípio teórico, coletar dados, testar hipóteses, desenvolver habilidades de observação ou 

medidas, adquirir familiaridade com aparatos, entre outros. Leal e Moita Neto [8], por exemplo, 

utilizou o tema Carboidrato: Amido, através do processo artesanal de obtenção da goma (amido) e 

do uso desta para fabricação de cola artesanal (grude) para mostrar que é necessário valorizar cada 

vez mais, pois os saber que vem da crença popular de uma determinada cultura pode ser 

transformado também em conhecimento científico. “É sabido que a Química está em tudo, mas é 

necessário que o docente mostre isto em cada passo para transmitir o saber com sabor.” Leal e 

Moita Neto [9]. 

Este artigo vem relatar como ocorreu um Projeto de Extensão, que foi desenvolvido no 

Campus Nova Cruz/IFRN, que tem como objetivo levar às escolas da região Agreste Potiguar 

experimentos simples utilizando materiais de baixo custo e de fácil reaproveitamento/reciclagem no 

intuito de despertar o interesse para ciências e tecnologia. Para tanto foi pretendido: Estimular o 

interesse dos alunos para Ciências; Aproximar na direção vertical o Ensino Fundamental do Ensino 

Médio, incentivando o ingresso dos alunos da região agreste potiguar em alguns dos cursos 

oferecidos pelo Campus IFRN/NC; Desmistificar a Física, como uma matéria difícil de aprender, 

através de experimentos simples, ilustrativos e de baixo custo. Despertar nos discentes do IFRN/NC 

a tríplice Ensino, Pesquisa e Extensão permitindo assim novas experiências e aprendizados. 

Este artigo apresenta os resultados obtidos pelo desenvolvimento de um Projeto de Extensão 

aprovado no Edital de Fluxo Continuo Nº 01/2016-PROEX/IFRN que foi desenvolvido dentro do 

próprio campus Nova Cruz/IFRN, na cidade e região circunvizinha. 

2 METODOLOGIA 

Considerando que os experimentos desenvolvidos foram selecionados (alguns deles já foram 

até realizados durante um evento que ocorreu no município de Nova Cruz em dezembro de 2015), a 

partir do mês de setembro foram realizadas apresentações em escola da rede municipal e/ou 

estadual de ensino da região Agreste Potiguar, por meio de um conjunto de experimentos de 

ciências em geral (todos com baixo custo), com ênfase na Física. As figuras a seguir apresentam 

alguns experimentos desenvolvidos pelos discentes envolvidos no projeto. 

Figura 1. Experimentos confeccionados pelos discentes do Campus Nova Cruz: (A) Termoscópio; e (b) 
Transdutor de pressão

(A) (B) 
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Foram realizadas visitações em Escolas da cidade e circunvizinhança, e nessas 

apresentações os alunos participantes do projeto fizeram uma rápida apresentação dos cursos 

ofertados no Campus Nova Cruz/IFRN e de outras ações/projetos que estejam em evidência naquele 

período, como as Olimpíadas de conhecimentos (como de História, de Matemática, de Física) e em 

seguida foram realizados os experimentos de forma a interagir e despertar o interesse do público. A 

cada experimento, foi realizada uma explanação sobre o conteúdo científico que o envolve/explica, 

ora apresentando oralmente, com auxilio do quadro branco, ora utilizando slides, com um data-

show.  

Ao final de cada apresentação foi avaliado o conhecimento aprendido pelo público durante a 

apresentação através de um questionário, tais dados serão apresentados por meio de artigos em 

eventos científicos da área. A cada apresentação será feita uma análise, pela equipe que compõe o 

projeto, afim de identificar virtudes, aprendizados e fragilidades de cada momento, dessa forma 

espera-se criar um processo de melhoria contínua. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Será apresentado nesse tópico os fatos ocorridos durante uma das apresentações realizada, 

quando toda a equipe envolvida visitou o Colégio Ideal, localizado na cidade de Santo Antonio, que 

fica na circunvizinhança do município de Nova Cruz/RN. 

As figuras a seguir apresentam três momentos diferentes durante a visitação. Na figura 2(A) 

tem-se o inicio dos trabalhos, quando os docentes envolvidos fizeram uma explanação explicitando 

o motivo daquele momento, bem como a apresentação dos discentes presentes envolvidos no

Projeto de Extensão. Na figura 2(B), tem-se o registro em que um dos discentes estava apresentando

o Principio de Pascal, mostrando um experimento de baixo custo confeccionado pela equipe e as

aplicações desse conceito no dia-a-dia.
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Figura 2. Imagens geradas na visitação ao Colégio Ideal, na cidade de Santo Antonio/RN. (A) Abertura dos 
trabalhos realizada pelos Docentes envolvidos; (B) Explanação sobre um experimento de baixo-custo por um 

discente participante do Projeto; e (C) Lançamento do “foguete d´água” 

Já na figura 2(C), mostra o momento em que foi lançado um “foguete d´água”, devido a 

dinâmica desse experimento, esse teve que ser “solto” no pátio interno da Escola. O discente 

responsável por esse experimento fez as explicações teóricas sobre as Leis de Newton, mais 

especificamente sobre a 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação), apresentando as aplicações 

práticas e consequências dessa Lei da Natureza, antes de realizar o lançamento do foguete. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A quantidade de Discentes internos ao Campus que se mostraram interessados em participar 

do Projeto foi muito maior que o esperado, levando a atingir um dos resultados propostos que era 

despertar o interesse dos Discentes. 

Durante as apresentações nas escolas, foi percebido um grande interesse do público pelos 

experimentos, bem como surpresa pela forma de explanação da equipe e pelas aplicações cotidianas 

apresentadas por esses enquanto demonstravam na prática os conceitos teóricos envolvidos. 

Esses fatos levaram a equipe de Docentes envolvida no Projeto a propor uma continuação 

dessa ideia, sendo que dessa vez ampliando a variedade de experimentos confeccionados e até 

mesmo levar para as apresentações os equipamentos adquiridos pelo Instituto que existem nos 

laboratórios do campus. 
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RESUMO 

O projeto foi criado em 2014 com o objetivo 

de tornar o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) – Campus Nova Cruz 

conhecido em toda Região Agreste do Rio 

Grande do Norte e é voltado para alunos dos 

8º e 9º anos que vão à escola receber 

informações sobre os cursos ofertados e 

conhecer a estrutura física do campus. 

Nesses 4 anos de execução já foram 

atendidos mais de 1300 alunos, com 

resultados positivos de discentes que antes 

de ingressarem no IFRN participaram do 

projeto, onde se sentiram ainda mais 

estimulados para estudar e conseguir a 

almejada vaga. 

ABSTRACT 

The project was created in 2014 with the 

objective of making the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte (IFRN) - Campus Nova 

Cruz known throughout the Agreste Region 

of Rio Grande do Norte and is aimed at 8th 

and 9th grade students attending school 

receive information about the offered courses 

and know the physical structure of the 

campus. In these 4 years of execution, more 

than 1,200 students have been, with positive 

results from students who before to join the 

IFRN participated in the project, where they 

felt even more stimulated to study and get the 

desired vacancy.

PALAVRAS-CHAVE: Divulgação , Incentivar, Campus, IFRN, Cursos. 

KEYWORDS:  Disclosure, Encourage, Campus, IFRN, Courses. 
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1  INTRODUÇÃO

Com o aumento e a expansão dos Institutos Federais (IF’s), cresce também a procura pela 

inserção no ensino técnico profissionalizante, que pode oferecer aos jovens que não só estão 

terminando o ensino fundamental, mas que também desejam uma qualificação técnica, a 

oportunidade de se inserirem mais cedo no mercado de trabalho.  

Segundo o Portal Brasil, “Todos os cidadãos têm direito à educação. Com ela, o brasileiro 

pode vislumbrar uma vida livre da pobreza e ter mais participação na sociedade, por meio da 

qualificação para o trabalho.” 

Dessa forma, o projeto de extensão Conhecendo o Campus tem o objetivo de tornar o IFRN 

Campus Nova Cruz conhecido em toda Região Agreste do Rio Grande do Norte. Foi percebido que 

muitos alunos entravam no IFRN, mas não tinham  conhecimento dos cursos oferecidos e nem das 

vantagens de ser um aluno do Instituto.  

Com base na problemática em questão o projeto visa através de iniciativas de incentivo, 

diálogos com prefeitos, secretários, professores que compõem a área da educação, dialogar com os 

mesmos no sentido de propiciar visitas e palestras que levem a informação sobre o IFRN – campus 

Nova Cruz.  

Com isso, o projeto é voltado para alunos que estejam cursando os 8º e 9º anos do ensino 

fundamental, onde eles vão até a escola para receber informações dos cursos ofertados, como 

também conhecer a estrutura física do campus. Uma grande parte desses discentes é oriunda de 

escolas públicas, na maioria das vezes, sem muita estrutura, o que torna o projeto um incentivo para 

esses alunos, como também desperta nestes o interesse em ingressar em um dos cursos técnicos 

integrados do IFRN.  

Os alunos que participam do projeto conhecem os cursos oferecidos pelo campus Nova 

Cruz- RN que atendem a demanda econômica da região, são eles: Administração, informática e 

Química, todos tanto na modalidade técnico integrado, como subsequente. Além disso, também 

recebem informações de trabalhos desenvolvidos pelo campus e ainda forma de ingresso no mesmo. 

2  METODOLOGIA

O projeto é realizado em 3 (três) etapas. Primeiro são agendadas visitas aos municípios para 

estimular prefeitos, secretários de educação e diretores de escolas para participarem do projeto.  

Em seguida, as escolas entram em contato com os voluntários do projeto para o 

agendamento das visitas ao campus e por último a realização do projeto, onde os estudantes vem ao 

campus e recebem informações sobre o IFRN, os cursos oferecidos no Campus Nova Cruz, formas 

de ingresso e conhecem a estrutura física da escola. Os cursos são apresentados pelos próprios 

discentes da instituição, onde passam para os visitantes a experiência e vantagens de ser um aluno 

do Instituto Federal. Também é passado um vídeo institucional mostrando todos os campi e os 

projetos de pesquisa e extensão que são realizados em toda a escola e ao final, os alunos conhecem 

a estrutura física do campus.  
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3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Nesses 4 anos de execução, aproximadamente 1300 alunos de toda a Região Agreste 

visitaram o IFRN Campus Nova Cruz através do projeto Conhecendo o Campus, onde puderam 

conhecer a estrutura da escola, como também os cursos ofertados. Alguns desses alunos foram 

aprovados na seleção para o Integrado. 

Durante o primeiro semestre de 2017 foram recebidos no IFRN Campus Nova Cruz 308 

alunos, de escolas públicas, privadas e cursos preparatórios, como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 1 - Resultados do Projeto no semestre 2017.1 

Escola Municípios Participantes 

Escola Municipal 

Professor José Tavares 

Nova Cruz 52 

Cursinho EPOC Nova Cruz 54 

Escola Júlia Auta Redenção 26 

Escola João Paulo I Serrinha 32 

Núcleo Dr. Paulo 

Pinheiro de Viveiros 

Serrinha 67 

Escola Perpétuo 

Socorro 

Boa Saúde 56 

Escola Jessé Pinto 

Freire 

Boa Saúde 21 

       Fonte: Dados do projeto 

Espera-se receber 500 alunos dos 8º e 9º ano das escolas até o final do segundo semestre e, 

com isso, estimulá-los a estudar no IFRN, onde todos os anos já temos alunos entrando no Instituto 

que passaram pelo projeto e relatam que foi um incentivo a mais para os estudos. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto está no seu 4º ano de execução, onde já foram atendidos mais de 1300 alunos de 

toda a Região Agreste do RN. Nesses anos de projeto, foram obtidos resultados positivos de alunos 

que antes de ingressarem no IFRN, participaram do Conhecendo o Campus, onde se sentiram ainda 

mais estimulados para estudar e conseguir a almejada vaga. Com o crescimento do projeto, 

atualmente várias escolas de toda a Região já procuram o Instituto, com a finalidade de agendar a 
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visita para seus alunos, fato que atinge até escolas de cidades da Paraíba, como Jacaraú e 

Logradouro. 

Conforme o site Nova Escola, “Para que um seminário seja eficiente, o aluno precisa se 

sentir um especialista sobre o assunto que vai expor e ser claro ao apresentar suas ideias. Ele deve 

passar ao público o que considera mais importante e, ao tomar o lugar que geralmente é do 

professor, pensar na melhor maneira de fazer isso.” Dessa forma, aproximadamente 15 discentes 

são voluntários do projeto, onde os mesmos apresentam os cursos que são alunos e percebe-se uma 

boa evolução neles, tanto na desenvoltura das apresentações, como na forma de lidar com o público. 
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RESUMO 

O presente trabalho refere-se à prática 

pedagógica realizada no Projeto Integrador II, 

do curso de Licenciatura em Matemática do 

IFRN (Mossoró). Teve por objetivo propor 

uma metodologia de ensino que se paute pelos 

pressupostos da interdisciplinaridade e da 

Modelagem Matemática, buscando aproximar 

conteúdos da Matemática e da Física. 

Adotamos como metodologia a pesquisa 

qualitativa e as seguintes técnicas: leituras 

teóricas, observação em sala e de registros. Ao 

final da aula experimental, foi possível 

constatar como a aprendizagem é facilitada 

quando utilizamos uma abordagem 

interdisciplinar. 

ABSTRACT 

 The present work refers to the pedagogical 

practice carried out in the Integrator II Project, 

of the degree in Mathematics of the IFRN 

(Mossoro). The purpose of this study was to 

propose a methodology of teaching that is 

based on the presuppositions of 

interdisciplinary and Mathematical Modeling, 

seeking to approximate contents of 

Mathematics and Physics. We adopted as 

methodology the qualitative research and the 

following techniques: theoretical readings, 

observation in room and records. In the end, it 

was possible to see how learning is facilitated 

when we use an interdisciplinary approach. 

PALAVRAS-CHAVE: prática pedagógica, interdisciplinaridade, modelagem matemática. 

KEYWORDS:  pedagogical practice, interdisciplinarity,  mathematical modeling. 
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1   INTRODUÇÃO 

Considerando o cenário de desvalorização e desmotivação no estudo da matemática 

nos dias atuais, ciência geralmente estigmatizada pelos alunos da educação básica, que 

alegam ser de difícil compreensão e desconectada de seu cotidiano e de outras áreas do saber, 

notamos que uma das principais causas desse cenário é a falta de interdisciplinaridade no 

ensino dos conteúdos matemáticos. Por isso, utilizamos esse conceito para fazer um elo entre 

conteúdos da Matemática e da Física.  

Nesse sentido, o objetivo geral dessa prática pedagógica é estabelecer relação entre 

os conceitos de MRUV e de função de segundo grau, buscando especificamente, discutir o 

conceito de Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, identificar seus elementos 

(aceleração, espaço, velocidade e tempo) e enfatizar as principais características do MRUV 

e suas relações matemáticas com a função do 2º grau.  

Num primeiro momento, elegemos como público alvo os alunos do 2º período do 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações (Modalidade EJA – Mossoró), por 

compreender que a Educação de Jovens e Adultos tem suas especificidades culturais, sociais 

e etárias. São sujeitos que foram excluídos da sociedade letrada e, frequentemente, dos 

espaços escolares, impedindo-os de acessarem conteúdos sistematizados, como o da 

matemática, e, consequentemente, comprometendo a sua participação crítica nas questões 

políticas, culturais e sociais desta sociedade moderna. 

Contudo, ressaltamos que o projeto terá continuidade a partir de janeiro de 2018, na 

Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, na qual poderemos proporcionar aos 

estudantes da instituição novas práticas de ensino-aprendizagem, como também estimular 

uma relação prazerosa e significativa com a matemática. 

2   METODOLOGIA 

Para contemplar o objetivo geral dessa prática pedagógica, que é o de relacionar os 

conceitos de MRUV (da Física) e de função de segundo grau (da Matemática), realizamos 

uma aula expositiva dialogada com os alunos do 2º período do Curso Técnico de Nível 

Médio Integrado em Edificações (Modalidade EJA – Mossoró), evidenciando 

matematicamente que é possível compreender a função horária do espaço a partir de uma 

função do 2º grau (função quadrática). 

Nesse processo de construção de uma prática pedagógica interdisciplinar, 

partimos do pressuposto da pesquisa qualitativa e utilizamos os seguintes 

procedimentos metodológicos: leituras teóricas, observação em sala e análise de registros.  
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3   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A prática pedagógica, realizada de maneira experimental no Projeto Integrador II, 

do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN (Mossoró) se fundamentou em 

alguns conceitos teóricos, como o de interdisciplinaridade (da área pedagógica), o 

conceito de função horária do espaço (da física) e o de função do 2º grau/ função 

quadrática (da matemática), sobre os quais discutiremos a seguir.
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A matemática e a interdisciplinaridade 

Frequentemente, ao conversar com colegas graduandos do curso de licenciatura em 

matemática, percebemos que a fragmentação do conhecimento no ensino da matemática 

é uma das causas que levam os estudantes a sentirem dificuldade em compreender 

os conteúdos abordados por essa área do saber. Nesse sentido, defendemos a importância 

de uma abordagem interdisciplinar no processo de ensino-aprendizagem (FAZENDA, 

2000), explorando as aplicações desses conteúdos em outras ciências. 

Para entender esse tipo de abordagem é importante considerar que 

"[a interdisciplinaridade] respeita a especificidade de cada área do conhecimento, isso 

é, a fragmentação necessária no diálogo inteligente com o mundo e cuja gênese encontra-

se na evolução histórica do desenvolvimento do conhecimento” (DELIZOICOV & 

ZANETIC, 1993, p.13). Portanto, não se rompe com a ideia de organização curricular 

disciplinar, mas parte-se do entendimento de que é necessária uma integração maior entre 

os conteúdos da matemática e as demais áreas do saber no ensino dessa disciplina.  

Dessa forma, o presente trabalho propõe a articulação de conteúdos da matemática 

e da física como mecanismo para facilitar a aprendizagem dos estudantes. Incialmente, 

a proposta se destinou aos alunos da turma do 2° período de edificações EJA, do IFRN 

campus Mossoró. Contudo, na sequência, buscaremos implementá-lo na realidade de 

uma escola pública estadual do município de Mossoró/ RN. 

A Modelagem Matemática como metodologia de ensino 

A Modelagem é uma ferramenta para se integrar a matemática e a realidade. É a 
área do conhecimento que estuda a simulação de sistemas reais, a fim de prever o 
comportamento desses sistemas, sendo empregada em diversos campos de estudo, tais 
como física, química, biologia, economia e engenharia. 

A adoção da Modelagem Matemática como uma alternativa metodológica para o 
ensino de Matemática pretende superar o tratamento estanque e fragmentado que 
tem caracterizado as práticas pedagógicas dessa disciplina, pois pode contribuir de 
forma significativa para a percepção da importância da Matemática no cotidiano das 
pessoas (D'AMBROSIO, 2000). 
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Nesse trabalho, discute-se a relação entre um conteúdo da matemática (equação do 

2° grau) e um conteúdo da física (Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - MRUV), 

evidenciando a semelhança entre a função horária do espaço e a função do 2º grau (função 

quadrática). 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) e a função de segundo grau 

O movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, é um conteúdo da física 

mecânica. É aquele em que o corpo sofre uma aceleração constante, mas em um 

ponto conhecido ou não, muda de velocidade. Neste caso, por ser retilíneo, a aceleração se 

mantem na mesma direção da velocidade. Em geral, o MRUV acontece em movimentos 

de queda livre em regiões próximas à terra uma vez que nessas regiões o campo 

gravitacional é considerado uniforme. 

1651



Seria então pertinente tentarmos equacionar esse movimento. Para isso, vamos 

considerar as propriedades do gráfico v x t em que a área do gráfico é numericamente igual 

ao deslocamento. Como matematicamente a função horária da velocidade 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡, é 
uma função afim de variável t, temos que o gráfico v x t será uma reta. 

Note que ∆𝑆 = área do trapézio. Logo: 

∆𝑠 = á𝑟𝑒𝑎 ⇒  ∆𝑠 =
(𝑏 + 𝐵)ℎ

2
⇒ ∆𝑠 =

(𝑣 +  𝑣0)𝑡

2

Sabendo que 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 analogamente: 

∆=
(𝑣0 + 𝑎𝑡 + 𝑣0)𝑡

2
⇒ ∆𝑠 =

(2𝑣0 + 𝑎𝑡)𝑡

2
⇒ ∆𝑠 =

2𝑣0𝑡 + 𝑎𝑡2

2
⇒ ∆𝑠 = 𝑣𝑜𝑡 +

𝑎𝑡2

2

        Sabendo que  ∆𝑠 = 𝑠 − 𝑠0, temos: 

𝑠 − 𝑠𝑜 =  𝑣𝑜𝑡 +
𝑎𝑡2 

2
⇒ 𝑠 =  𝑠𝑜 + 𝑣𝑜𝑡 +

𝑎𝑡2 

2
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Observe pela dedução da equação anterior, que o MRUV é matematicamente uma 

função quadrática na variável t, neste caso, o movimento depende dos coeficientes da função. 

Ou seja, podemos resolver problemas de MRUV utilizado o conhecimento matemático.  

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da aula experimental, foi possível constatar como a aprendizagem é 

facilitada quando utilizamos uma abordagem interdisciplinar, impelindo-nos a pensar numa 

metamorfose na educação matemática, abandonando uma abordagem extremamente 

fragmentada e reducionista do conhecimento e caminhando na direção de um saber mais 

livre, contextualizado e presente no dia-a-dia das pessoas. Esperamos na continuidade do 

projeto, que seja estimulada uma relação prazerosa e significativa dos alunos com a 

matemática no contexto de uma escola pública comum. 
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RESUMO 

Este trabalho refere-se à prática pedagógica 

no projeto integrador I, do curso de 

Licenciatura em Matemática do IFRN 

(Mossoró), com o objetivo de construir uma 

abordagem interdisciplinar entre a 

Matemática e a Psicologia da Educação, à 

luz de Jean    Piaget. O   estudo    parte   da  

pesquisa qualitativa e as seguintes técnicas: 

a realização de leituras teóricas, observação 

em sala, leitura de registros e fotografias. 

Ao final da aula experimental, foi possível 

comprovar que a prática pedagógica 

desenvolvida fomenta a criatividade e 

contribui para o processo de aprendizagem. 

ABSTRACT 

This work refers to the pedagogical practice 

in the integrative project I, of the course of 

Mathematics Degree of the IFRN 

(Mossoró), with the objective of 

constructing an interdisciplinary approach 

between Mathematics and the Psychology 

of Education, in the light of Jean Piaget. 

The     study     is    based    on    qualitative  

research and the following techniques: 

theoretical reading, observation in the 

classroom, reading of records and 

photographs. At the end of the class 

presented, it was possible to prove that the 

pedagogical practice developed fosters 

creativity and contributes to the learning 

process. 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática, Psicologia da Educação, processo de ensino-aprendizagem. 

KEYWORDS:   Mathematics, Education Psychology, teaching-learning process. 
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1    INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, o conhecimento matemático é, comumente, desvalorizado pelos 

alunos da educação básica, em virtude da dificuldade de aprendizagem, pois normalmente 

os professores da disciplina abordam o conhecimento de maneira tradicional, dificultando a 

compreensão dos conteúdos e transformando a aula em algo monótono e cansativo.  

Ao estudarmos o triângulo retângulo e suas particularidades, podemos reconhecer e 

entender todas as propriedades que o cercam. Aplicações como o teorema de Pitágoras e as 

razões trigonométricas no triângulo retângulo, nos possibilitam um maior entendimento 

matemático e geométrico de problemas comuns, não só no ambiente de trabalho de alguns 

profissionais, como os técnicos em edificações (turma a qual o projeto foi direcionado), 

mas também problemas recorrentes do nosso cotidiano (DANTE, 2008; GIOVANNI, 

2013). 

 À luz do psicólogo Jean Piaget, que propõe uma escola construtivista, na qual o 

aluno é convidado a experimentar ativamente, para reconstruir por si mesmo, aquilo que 

tem de aprender, foi utilizada uma prática lúdica, a partir da utilização de um jogo e uma 

paródia, estimulando o processo de interação entre os conhecimentos prévios do aluno e os 

conteúdos específicos, o que resultou em melhoria no processo de ensino-aprendizagem.  

2   METODOLOGIA 

O estudo promove uma abordagem de investigação de cunho qualitativo, baseado na 

observação e participação. Contudo, adotamos como procedimentos metodológicos a 

realização de leituras teóricas, observação em sala, leitura de registros, fotografias e outros 

mecanismos de geração de dados. Desenvolvemos um jogo (bingo trigonométrico) com o 

objetivo de fazer com que o aluno participasse ativamente da aula, a fim de proporcionar o 

aprendizado do conteúdo de forma divertida e interativa, durante todo o processo. Usamos 

também a paródia (jingle bells) para facilitar a memorização dos ângulos notáveis. Ao final 

da aula experimental, demos uma premiação ao vencedor do bingo, como forma de 

incentivo. A realização do projeto está baseada nos seguintes interlocutores: Dante (2008); 

Giovanni, (2013); Piaget (2010), Freire (1987).  

3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A prática pedagógica desenvolvida, de maneira experimental, com alunos do curso 
de Edificações da EJA (Mossoró), abordou de maneira lúdica o assunto “trigonometria do 
triângulo retângulo”, considerando os alunos como protagonistas do processo educativo, a
partir de metodologias de ensino que os fizeram participar ativamente da aula, sobre as 
quais falaremos na sequência do trabalho.   
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3.1 A Trigonometria no Triângulo Retângulo 

A trigonometria no triângulo retângulo é o estudo sobre os triângulos que possuem 

um ângulo interno de 90°, conhecido popularmente como ângulo reto. É a 

ciência responsável pelas relações estabelecidas entre os triângulos, cujas figuras 

geométricas planas são compostas de três lados e três ângulos internos. 

O estudo da trigonometria se baseia nas relações existentes entre ângulos e 

medidas. No triângulo retângulo, essas relações são constantemente trabalhadas e 

alguns ângulos presentes nesse tipo de triângulo são usados com maior frequência. 

Eles são chamados de ângulos notáveis e seus valores são de 30º, 45º e 60º. 
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3.2 Os jogos no ensino da matemática 

Na concepção piagetiana (1971), o jogo adquire centralidade no processo de 

construção do conhecimento, uma vez que ao agir sobre o objeto cognoscente o educando 

amplia a noção de causalidade, desenvolvendo a representação e o pensamento lógico. 

O desafio de jogar e obter melhores resultados motiva os alunos a criarem novas 

estratégias de resolução, fomentando sua capacidade criativa. O jogo como recurso 

educativo torna-se eficaz para preencher as lacunas verificadas pelo professor de uma 

maneira agradável, prazerosa e divertida. 

Além do jogo, ao utilizar uma paródia para o ensino dos conteúdos da matemática, 

partimos do pressuposto de que a educação deve proporcionar ao educando uma formação 

integral, humana, no sentido amplo da palavra, que não se restrinja apenas ao campo do 

conhecimento cognitivo. Mas que possibilite desenvolver múltiplas inteligências. Gardner 

(1994) define pelo menos sete tipos de inteligência: lógico-matemática; 

linguística; espacial; físico-cenestésica; interpessoal; intrapessoal; e musical. 

Nessa prática pedagógica, privilegiamos as inteligências lógico-matemática, interpessoal 

e musical. 

3.3 Resultados da prática pedagógica 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

Por muito tempo, o ensino da matemática se pautou em práticas pedagógicas 

repetitivas, mecânicas e descontextualizadas, em que o aluno atua como mero receptor de 

informações prontas e acabadas no processo de ensino-aprendizagem. Freire (1987) vai 

chamar esse modelo de ensino de educação bancária, em que o professor é o detentor do 

conhecimento e o aluno nada sabe, atuando apenas como receptor de conteúdos, que se 

assemelha ao processo de depositar dinheiro em um banco. 

Em contrapartida a esse tipo de ensino, defendemos nesse projeto uma metodologia 

pedagógica que considere o aluno como centro do processo educativo, entendendo-o como 

sujeito ativo e protagonista de sua história. Nessa perspectiva, consideramos que   

 [...] os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de meras respostas 

associativas, mas no sentido muito mais profundo da associação do real com as 

coordenações necessárias e gerais da ação. Conhecer um objeto é agir sobre ele e 

transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação vinculados com 

as ações transformadoras. [...] (PIAGET, 1970, p. 30). 

Ao final da primeira aula experimental, foi possível comprovar que a utilização 

pedagógica do jogo, pautada na visão interacionista do autor Jean Piaget, além de 

aperfeiçoar e ampliar os propósitos pedagógicos permite a construção de estratégias, 

fomenta a criatividade e amplia e contribui para um significativo desenvolvimento no 

processo de aprendizagem. Ao concluir a experiência formativa, revelou-se a importância 

de se aplicar novas práticas pedagógicas dentro de sala de aula, possibilitando ao aluno 

aprender o conteúdo de maneira mais fácil, clara e dinâmica. 
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Paródia Jingle Bells Aplicação do jogo (bingo 

trigonométrico) 
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Tabela dos Ângulos notáveis Turma da EJA 

Ressaltamos que o presente projeto está em andamento e foi desenvolvido, de 

maneira experimental, com alunos do 2º período do Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Edificações (Modalidade EJA – Mossoró). Contudo, daremos continuidade a 

partir de janeiro de 2018 a essa prática pedagógica na Escola Municipal Vingt Rosado 

Maia, no município de Areia Branca/RN. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na fase experimental do projeto, tivemos a oportunidade de perceber que a 

metodologia utilizada durante o processo, é eficaz e satisfatória tanto para nós futuros 

professores, quanto para os alunos. É gratificante receber uma repercussão positiva diante 

das dificuldades enfrentadas em sala de aula. O diferencial da nossa prática pedagógica nos 

permitiu prender a atenção dos educandos. Saímos com a certeza de que o conteúdo 

ministrado foi realmente assimilado e o mais importante: de maneira prazerosa. Esperamos 

que essa a experiência seja igualmente positiva na continuidade do projeto, quando de sua 

implementação na escola municipal supracitada.  
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A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA PARA O 
PROCESSO SELETIVO DO IFRN: PROJETO DE EXTENSÃO “IF + 

PÚBLICO” 

RESUMO 

O projeto de extensão "IF + público" oferece aulas 

semanais de matemática, língua portuguesa e 

oficinas de redação a 150 alunos de escolas públicas 

(de Santa Cruz/RN e região do Trairi Potiguar) que 

cursam o 9º ano e concorrerão, na oferta 2018, a 

uma vaga nos cursos Técnicos Integrados ofertados 

pelo Instituto. As aulas são ministradas por 

graduandos do curso de Licenciatura em 

Matemática, do IFRN, e por alunos da Licenciatura 

em Letras, da UFRN. Dessa forma, além de levar à 

comunidade atividades de ensino realizadas por 

professores graduandos das duas mais importantes 

instituições de ensino superior do estado, as aulas do 

projeto ainda podem ser contabilizadas como estágio 

e vivência em sala de aula para os alunos das 

Licenciaturas. Os participantes do "IF + público" 

ainda contam com acompanhamento social e 

psicológico, em apoio complementar à sua 

preparação e, ao final do Projeto, são perceptíveis as 

melhorias educacionais, psicológicas e 

motivacionais dos alunos acompanhados, além de 

um índice satisfatório de aprovação no Processo 

Seletivo do Instituto Federal. 

ABSTRACT 

The "public + IF" extension project offers weekly 

math, Portuguese language and writing workshops 

to 150 public school students (from Santa Cruz / RN 

and Trairi Potiguar region) attending the 9th year 

and competing in the 2018 offer, to a place in the 

Integrated Technical courses offered by the Institute. 

The classes are taught by undergraduates of the 

degree in Mathematics, from the IFRN, and by 

students of the degree in Portuguese Language, 

UFRN. Thus, in addition to bringing to the 

community teaching activities carried out by 

professors graduating from the two most important 

institutions of higher education in the state, the 

classes of the project can still be counted as a stage 

and experience in the classroom for the students of 

the Degree. Participants in the "IF + public" program 

also have social and psychological support to 

complement their preparation and, at the end of the 

Project, the educational, psychological and 

motivational improvements of the students are 

noticed, as well as a satisfactory approval Selective 

Process of the Federal Institute. 

PALAVRAS-CHAVE: escola pública, Instituto Federal, preparação, processo seletivo, Trairi potiguar. 

KEYWORDS:  Public school, Federal Institute, preparation, selective process, Trairi potiguar. 
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1 INTRODUÇÃO 

É do conhecimento de todos os muitos problemas na educação brasileira, especialmente na 

educação pública básica. Maiores ainda são os fatores que proporcionam estes resultados negativos 

e as dificuldades para resolvê-los. A escola pública é frequentada, em sua maioria, por pessoas de 

poucas posses, das classes média baixa e baixa, ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade 

econômica e social. 

A decadência da escola pública no Brasil, além de outros fatores, está vinculada ao pouco 

investimento em educação nesse país, refletido na pouca valorização dos profissionais da educação, 

assim como de toda a estrutura educacional, resultando em profissionais desmotivados e em uma 

estrutura arcaica que não acompanha as evoluções das teorias e práticas educacionais. Diante desses 

fatores, em regra, as escolas públicas brasileiras formam alunos despreparados e desmotivados. 

O IFRN/Campus Santa Cruz, diante desse cenário, tem se mostrado um importante agente 

na construção da cidadania na região do Trairi potiguar, através da oferta de uma educação pública 

de qualidade. Por isso, capacitar os jovens que desejam ingressar nesse Instituto é uma forma de 

contribuir para o crescimento individual dos alunos e, consequentemente, das comunidades nas 

quais estão inseridos. 

De acordo com Piaget (1978), a educação plena está longe de ser alcançada pelos métodos 

tradicionais de ensino, pois para uma educação plena seria necessária uma formação pela 

experiência vivida, pela liberdade de pesquisa, enfim por uma escola menos autoritária e 

centralizadora, e mais libertadora, onde o indivíduo pudesse ter uma educação integral, sendo 

respeitado em seus direitos e liberdades, bem como respeitados os direitos e liberdades do outro. 

Piaget (1978) diz, ainda, que afirmar o direito da pessoa humana à educação é garantir a toda 

criança o inteiro desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição de conhecimentos e valores 

morais correspondentes ao exercício de suas funções, até adaptação à vida social atual. 

Dentro desta perspectiva e da realidade local conhecida, idealizou-se, então, o Projeto de 

extensão “IF + público”, visando, além de proporcionar – através de novas metodologias de ensino 

e recursos didáticos diversos – uma preparação e acompanhamentos mais envolventes, traçando um 

perfil dos alunos das escolas públicas da região do Trairi Potiguar, e tentando identificar suas 

maiores dificuldades – sejam elas sociais, econômicas ou educacionais. A missão é mais complexa 

que a simples capacitação dos jovens, é dar-lhes uma maior possibilidade de sucesso em seu 

percurso acadêmico e, ainda, em longo prazo, a entrada no mercado de trabalho de maneira digna e 

valorizada. 

2 METODOLOGIA 

O Projeto de Extensão “IFRN + público” nasceu da ideia de acompanhar a preparação de 

alunos da escola pública para o Processo Seletivo do IFRN, identificando suas maiores dificuldades, 

testando novas metodologias e dando os subsídios necessários para o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem.  

Inicialmente, o projeto foi divulgado para a comunidade através dos meios de imprensa 

disponíveis na região, como rádios, blogs e imprensa escrita (jornais locais), além de visitas às 

escolas públicas e através da 7ª DIRED (Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desportos), 

órgão responsável pelas escolas da região do Trairi. Após a divulgação, as vagas foram distribuídas 

proporcionalmente de acordo com o número de alunos das escolas contempladas. 

O projeto oferece aulas semanais (Figura 1), de matemática, língua portuguesa e oficinas de

redação, a 150 jovens alunos de escolas públicas que cursam o 9º ano – em sua maioria, 
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autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, oriundos de família de baixa renda – e que desejam 

concorrer a uma vaga nos cursos integrados oferecidos pelo IFRN. As aulas ocorrem duas vezes por 

semana, às terças e quintas, e são ministradas por graduandos da Licenciatura em Matemática, curso 

do próprio Campus Santa Cruz, e da Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN/CERES, oferecendo à comunidade atividades de ensino realizadas por 

licenciandos das duas mais importantes instituições de ensino do Rio Grande do Norte. Em 

contrapartida, as aulas ministradas neste projeto ainda podem ser contabilizadas como experiência 

de estágio e vivência em sala de aula para os alunos das licenciaturas. Ao longo do projeto, os 

licenciandos são acompanhados pela Coordenação do projeto, por um Professor da disciplina/área e 

pela ETEP – equipe técnico-pedagógica do Campus. 

Figura 1 – Aula do Projeto “IF + público”, turma 02 - julho/2017. 

Considerando a situação socioeconômica dos alunos participantes do projeto “IF + público”, 

há a necessidade de não só oferecer aulas preparatórias, mas também os materiais que lhes darão os 

subsídios necessários à sua preparação. Distribuímos kits compostos de material escolar e dois 

livros didáticos, preparados especificamente para o projeto, visando às vagas do Processo Seletivo 

2018. Os livros abordam as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática com conteúdos e 

questões dos processos dos anos anteriores. 

Em sua obra, Piaget (1978) propôs a interdisciplinaridade no lugar das faculdades que 

fragmentam o conhecimento, pois seria fundamental quebrar as barreiras entre as ciências e superar 

os cérebros bitolados dos mestres. Através dos conhecimentos sobre o assunto, pudemos transpor 

aos discentes que essas disciplinas andavam lado a lado, não se dissociavam, da mesma forma, a 

construção do conhecimento deveria estar atrelada a essa linha de pensamento, onde se relacionar 

com o outro e trocar conhecimentos seria também uma forma mais eficiente de aprendizagem. O 

parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem aprender o que está tecido junto 

(MORIN, 2000). 

O planejamento das aulas busca a participação, envolvimento e comunicação entre alunos e 

Docentes do projeto, com aulas lúdicas, atividades de pesquisa, oficinas diversas, simulados, 

tentando relacionar o conteúdo que está sendo trabalhado com os materiais concretos/manipulativos 

e mostrar sua aplicabilidade prática no cotidiano, refletindo em alunos mais interessados e 

envolvidos com as atividades em sala de aula. 

Segundo Fossa (2011), a atividade se faz completa quando munida dos três tipos de 

representações: física (os materiais manipulativos), uma representação oral (a discussão no grupo e, 

se for o caso, a apresentação dos resultados ao professor e/ ou outros colegas), e uma representação 

simbólica (o registro por escrito). 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O objetivo principal deste projeto é oferecer aos alunos do Ensino Fundamental da rede 

pública de ensino (de Santa Cruz e região do Trairi) uma melhor preparação acadêmica - através do 

acompanhamento pedagógico, psicológico e social - com vistas a um futuro de possibilidades mais 

dignas e de melhoria de seu contexto social e econômico, permitindo, assim, o exercício perene de 

sua cidadania e uma melhor formação como "ser social". Além disso, como objetivo secundário e 

não menos importante, ao mesmo tempo em que se divulgará o projeto "IF + público" nas escolas e 

juntos aos seus participantes, em sala de aula, também serão divulgadas informações sobre os 

Processos Seletivos do Instituto, cursos, outros projetos e ações do Campus Santa Cruz - ainda não 

suficientemente conhecidos e difundidos na região. 

Os resultados e experiências obtidas na realização do projeto serão apresentados através de 

um relatório, a ser anexado à sua avaliação final, e apresentado em reuniões com as escolas 

envolvidas, Secretarias Municipais e com a 7ª DIRED, com vistas à receptividade do projeto por 

parte da comunidade escolar e a fim de mostrar seus impactos reais na qualidade educacional dos 

alunos atendidos. Além disso, o projeto também será divulgado através da apresentação de 

trabalhos em eventos científicos (EXPOTEC, SECITEX, CONNEPI, CIENTEC, entre outros). No 

relatório, serão apresentadas estatísticas a respeito da frequência, caracterização 

socioeconômica dos alunos, as evoluções percebidas e o percentual de aprovações. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto de Extensão “IF + público”, curso preparatório para ingresso no Ensino Médio 

Integrado do IFRN – Campus Santa Cruz, acompanhou (e acompanha) alunos de escolas públicas 

da região Trairi potiguar com a ideia de poder ajudá-los a concorrer às vagas abertas nesta 

modalidade, de forma igualitária para com os demais candidatos.  

O projeto nos rende ricas experiências vivenciadas em sala e também fora dela, quando o 

nosso contato com a comunidade escolar é bastante intenso. O nível da educação pública local 

mostrava a necessidade de um complemento e inovação em suas metodologias e recursos de ensino, 

pois não atingiam o foco nem a motivação que os alunos do 9º ano precisavam em seus estudos 

preparatórios. 

Além de proporcionar um acompanhamento presencial dos conteúdos (Língua Portuguesa e 

Matemática), o projeto conseguiu traçar o perfil socioeconômico e psicológico dos candidatos, 

investigando e constatando os melhoramentos que seriam possíveis apenas com o incentivo 

educacional, a diversificação dos recursos didáticos e o acompanhamento integral dos alunos em 

sua preparação. 

Devido a sua boa aceitação, aos prêmios recebidos, aos ótimos resultados alcançados e tendo 

sido aprovado, pelo quinto ano consecutivo, como uma das melhores ideias “extensionistas” do 

IFRN – o projeto continua. Neste ano, estamos tentando abranger ainda mais escolas e mais 

cidades, a fim de que se tenha um universo maior de alunos acompanhados e uma caracterização 

mais fidedigna da realidade local.  

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

5    AGRADECIMENTOS 

Gostaríamos de agradecer ao IFRN/Campus Santa Cruz e à Pró-reitoria de extensão do IFRN, 

pelo apoio e financiamento, e à Diretoria de Atividades Estudantis, que possibilita nossa 

participação nos eventos acadêmicos – para divulgação e disseminação da ideia. 

1662



6   REFERÊNCIAS 

FOSSA, J. A. Ensaios sobre a Educação Matemática. Belém: EDUEPA, 2001.       

MORIN, E. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

PIAGET, J. Para onde vai a Educação? 6ª ed. Rio de Janeiro: UNESCO, 1978.

PIAGET, J. Seis estudos da psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1967.

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1663



OLIMPÍADA MOSSOROENSE DE FÍSICA 

RESUMO 

O projeto tratou da organização e realização 

da I Olimpíada Mossoroense de Física (OMF). Foram 

contemplados 243 alunos regularmente matriculados 

nas séries do Ensino Médio de seis escolas da cidade 

de Mossoró-RN. As atividades foram divididas em 

dois níveis, a saber, Nível A (alunos das 1ª e 2ª séries 

do Ensino Médio) e Nível B (alunos das 3ª e 4ª Séries 

do Ensino Médio). A olimpíada foi realizada em 

equipes de três alunos, orientados por um professor 

previamente cadastrado e composta por três etapas: i) 

uma atividade online na plataforma SOCRATIVE; ii) 

uma prova teórica presencial; iii) uma maratona de 

Física. As três equipes melhor classificadas foram 

premiadas com troféu e medalha de “ouro”, medalha 

de prata e medalha de bronze, respectivamente. As 

demais equipes participantes da 3ª Fase fizeram jus a 

certificado de menção honrosa e todas as equipes 

participantes receberam certificado de participação. 

ABSTRACT 

The project dealt with the organization and 

realization of the I Mossoroense Olympiad of Physics 

(OMF). A total of 243 students were enrolled in the 

high school grades of six schools in the city of 

Mossoró-RN. The activities were divided into two 

levels, namely Level A (students in the 1st and 2nd 

grades of High School) and Level B (3rd and 4th 

grade students). The Olympiad was conducted in 

teams of three students, guided by a teacher 

previously registered and composed of three stages: 

i) an online activity in the SOCRATIVE platform; Ii)

a theoretical face-to-face test; Iii) a marathon of 

physics. The three best ranked teams were awarded 

trophy and gold medal, silver medal and bronze 

medal, respectively. The other teams participating in 

the 3rd Phase were entitled to a certificate of honor 

and all participating teams received a certificate of 

participation. 

1 INTRODUÇÃO 

Ensinar ciências, em especial Física, tem se mostrado um desafio enorme. Um dos principais 

entraves que nós professores encontramos, diz respeito a falta de motivação dos alunos para com a 

disciplina. De certa forma, isso pode ser devido à falta de momentos capazes de cativar a empatia dos 

jovens. Aulas de laboratório, feiras de ciências, palestras sobre temas cotidianos, seções de cinema 

com filmes que tratem de temas científicos e, com certeza, competições científicas, são eventos que 

possuem um potencial valioso na geração dessa empatia. Para gerar empatia, precisamos motivar o 

aluno em relação à disciplina. 

PALAVRAS-CHAVE: Olimpíada, Física, Mossoró 

KEYWORDS: Olympiad, Physics, Mossoró 
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Os alunos de ensino médio das escolas públicas e particulares contam, hoje, com dois projetos 

de alcance nacional, quais sejam, a OBF e a OBFEP, que têm dentre seus objetivos específicos 

“despertar e estimular o interesse pela Física e pelas ciências” [OBFEP, 2017; OBF, 2016]. O formato 

dessas competições, no entanto, não é atrativo e, na maioria das vezes o máximo que elas conseguem 

alcançar dentre seus objetivos é “identificar estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas 

científicas e tecnológicas”. Ou seja, as olimpíadas (OBF e OBFEP) cativam alunos que já gostam de 

física. 

É nesse sentido que o projeto da OMF se insere como uma ferramenta que visa despertar o 

interesse e a curiosidade dos alunos pela física, além de promover disseminação do conhecimento 

científico e a descoberta de novos talentos para a área. A OMF tem um formato totalmente inovador 

e atrativo se comparada às demais olimpíadas de Física existentes. 

É bem explícito, como objetivo de qualquer olimpíada de conhecimento, o viés motivacional 

do projeto. A importância da característica motivacional está no fato de que uma criança não nasce 

motivada para o estudo e a aprendizagem, mas deve adquirir empatia por estas ações no decorrer da 

sua vida [CEDRO, 2008]. 

No Brasil, as olimpíadas científicas têm acontecido nas mais variadas áreas do conhecimento 

e sendo estimuladas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

visando a melhoria do ensino para o desenvolvimento de tecnologias e mapear a situação educacional 

[REZENDE & OSTERMANN, 2012]. Universidades e sociedades científicas também têm 

organizado e financiado olimpíadas escolares, a exemplo da Olimpíada Brasileira de Física. 

Inserir fatores externos tais como a competição, prêmios e perspectivas profissionais, são 

maneiras válidas e eficazes de motivar. É nesse ponto que uma olimpíada do conhecimento encontra 

sua justificativa. O aluno preocupe-se com seu resultado na competição. Ao preocupar-se, ele busca 

aperfeiçoamento. Algumas vezes, faz isso só. Em outras, há a participação dos professores e da 

escola. O que é indiscutível, é que essa busca do aluno por conhecimentos mais profundos acerca da 

disciplina, o leva mais próximo da matéria. Essa inserção mais íntima na área, pode e gera muitas 

vezes o interesse que tanto desejamos [CAMPAGNOLO, 2011]. 

Em um estudo de 2007, os autores fazem um paralelo entre as olimpíadas acadêmicas e as 

competições esportivas: “Assim como modalidades esportivas, para se obter um bom resultado em 

uma competição de conhecimento é importante que haja a preparação do atleta”. [NASCIMENTO, 

PALHANO & OEIRAS, 2007]. Há que se perceber, contudo, que o formato atual da grande maioria 

das olimpíadas já faz uma seleção antes da competição acontecer. Nesse ponto, esses projetos falham 

no objetivo de incentivar alunos para o estudo de determinada área. O máximo que conseguem é 

estimular o aprofundamento de alunos que já tem estima por aquela matéria. 

Nossa prática pedagógica deve adaptar-se constantemente ao cenário sociocultural no qual 

nossos alunos estão inseridos. Assim sendo, é importante reformular a maneira como trabalhamos 

inclusive as olimpíadas acadêmicas. Devemos, como professores, mediar e, acima de tudo incentivar 

a participação de nossos alunos em atividades desse cunho. Para que consigamos ensinar algo aos 

nossos alunos, é essencial que eles estejam motivados para aprender. 
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2 METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizada uma reunião com o grupo de professores de Física do IFRN Campus 

Mossoró, a fim de compor a Comissão Organizadora da OMF. Feito isso, a comissão procedeu com 

a elaboração do regulamento da I OMF. 

1665



Posteriormente, foi feita a divulgação in loco com distribuição de cartazes em todas as escolas 

de Ensino Médio de Mossoró. Nesse momento, também foi divulgado o calendário da OMF. Uma 

plataforma on-line foi montada (http://www2.ifrn.edu.br/omf2016/index.php/). Nessa plataforma, as 

escolas e seus professores realizaram seus cadastros em um período pré-determinado. Em seguida, os 

alunos cadastraram suas equipes. No cadastramento das equipes, os alunos escolhiam um professor 

orientador dentre aqueles já cadastrados pela sua escola. Sem a indicação do professor orientador, a 

equipe não poderia efetuar sua inscrição. 

A competição foi dividida em dois níveis, a saber, nível A (1ª e 2ª séries do EM) e nível B (3ª 

e 4ª séries do EM). Todas as equipes receberam confirmação de sua inscrição via e-mail. Inscritas as 

equipes, iniciou-se a competição que foi composta de três fases. 

Na primeira fase, as equipes realizaram, em data e horário pré-estabelecidos (13 de agosto de 

2016 de 10:00 às 14:00), uma atividade on-line por meio da plataforma SOCRATIVE1 

(https://www.socrative.com/). Para acessar à sala virtual, as equipes receberam, por meio do e-mail 

cadastrado, a senha de acesso. A prova de cada nível contou com 15 questões de múltipla escolha (os 

temas das questões são constantes no programa da OMF – Anexo I) as quais os alunos deveriam 

resolver dentro de um período de 4 horas. Após concluída a atividade, a equipe deveria finalizar e 

enviar suas soluções para a Comissão Organizadora. A comissão corrigiu as atividades e atribuiu 

notas de 0,00 a 10,00. 

As notas foram normalizadas de modo que a maior nota obtida equivalesse a 10,00. 

Posteriormente à normalização, considerou-se classificadas para a segunda fase as equipes que 

obtiveram nota superior ou igual a 5,00. Ao final da correção, foi feito um ranking de classificação 

que foi divulgado no site da OMF. 

A segunda fase, que foi realizada em data e horário também pré-estabelecidos (24 de outubro 

de 2016 de 14:00 às 16:00), foi composta de uma prova teórica sobre os temas constantes no programa 

da OMF. Esta etapa foi realizada nas dependências do IFRN-Campus Mossoró e estava sob total 

responsabilidade da Comissão Organizadora da OMF. Os alunos de cada equipe, responderam, 

individualmente, quatro questões, totalizando doze questões por equipe. A prova teve duração de duas 

horas. Nos 30 minutos iniciais, os alunos de cada equipe poderiam se reunir para discutir as questões 

e dividi-las entre si. Na hora seguinte, os participantes deveriam separar-se e responder as questões 

que lhes foram designadas, individualmente. Por fim, nos últimos 30 minutos, a critério de cada 

equipe, os membros poderiam, novamente, reunirem-se para debater as respostas que cada um havia 

dado às questões que lhe couberam. 

As provas foram corrigidas pela Comissão Organizadora da OMF a qual atribuiu notas de 

0,00 a 10,00 e o resultado da segunda fase, bem como o ranking geral (1ª + 2ª Fases), foi divulgado 

no site da Olimpíada. Habilitaram-se para a terceira fase as 5 melhores equipes em cada nível. 

1 Socrative é uma plataforma on-line por meio da qual o professor pode interagira com os alunos em tempo real, podemdo, 

por meio dessa interação, ter uma medida do nível de envolvimeto e aprendizagem da turma 
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A terceira fase foi uma maratona de Física. A maratona de Física foi realizada nas 

dependências do IFRN-Campus Mossoró em data e horário pré-estabelecidos (19 de dezembro de 

2016 a partir das 14:00 h). Todas as equipes de um mesmo nível, participam simultaneamente de um 

jogo de perguntas e respostas sobre os temas constante no programa da OMF. A maratona foi dividida 

em três etapas: a primeira etapa era composta por 10 questões de múltipla escolha (A, B, C, D) e as 

equipes tinham o tempo de 2 minutos para dar suas respostas. A segunda etapa consistia de 5 questões 

abertas e as equipes dispunham de 5 minutos para responder cada uma. A terceira e última etapa 
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consistia de um desafio teórico para o qual as equipes contavam com 10 minutos para apresentar a 

solução. 

As respostas eram corrigidas simultaneamente, durante a realização da maratona e, ao final da 

competição, as três primeiras colocadas receberam, respectivamente, troféu e medalha de “ouro”, 

medalha de “prata” e medalha de “bronze”. As demais equipes participantes da maratona, receberam 

certificado de menção honrosa e, todas as equipes que participaram da OMF, receberam certificado 

de participação. 

Durante todo o projeto, ocorreram, semanalmente, em dois turnos (manhã e tarde), aulas de 

nivelamento abertas à todos os alunos que estavam inscritos no projeto.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A primeira edição da OMF contou com a significativa participação por parte dos alunos. 

Alcançamos um total de seis escolas de ensino médio (entre privadas e públicas), totalizando 81 

equipes de 3 alunos (243 inscritos). Alguns problemas relacionados à divulgação, minoraram a 

participação das equipes na segunda etapa, ao ponto de termos apenas 45% das equipes que se 

classificaram para esta etapa, efetivamente participando. 

O calendário de atividades da olimpíada, que no caso da elaboração do projeto, balizou-se 

pelo calendário das atividades do campos Mossoró do IFRN, também foi um ponto a ser repensado, 

tendo em vista que, devido várias greves, o calendário de nosso campus é totalmente não sincronizado 

em relação às demais escolas da cidade. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O evento foi significativo sob diversas perspectivas mas, principalmente, por proporcionar 

momentos de completa inserção dos participantes. As etapas foram elaboradas visando instigar a 

pesquisa, a competência teórica e o trabalho em equipe. Dessa forma, foi possível observar um 

engajamento maciço das equipes na busca pela solução das tarefas. 

Infelizmente, aconteceram alguns problemas de comunicação entre a Comissão Organizadora 

e algumas das equipes participantes. Estes problemas, em parte, foram devidos aos erros de cadastro 

dos e-mails das equipes. Em outros momentos, os problemas ocorreram devido à instabilidade da 

plataforma on-line (site da olimpíada). 
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EMPREENDEDORES PARA O FUTURO

Área temática: Educação

RESUMO

ABSTRACT 

1 INTRODUÇÃO 

A educação empreendedora antes de 1994, aqui no Brasil não era oferecida 
as disciplinas do Empreendedorismo nos seus currículos de graduação. Quando a palavra 
Empreendedorismo era pronunciada, mesmo em ambientes de melhor nível cultural, seu significado 
ainda era associado exclusivamente à criação de empresas. (pg XIX, SIMÕES, Cesar.) 
Com o passar de pouco tempo a percepção das pessoas aqui no Brasil passou a mudar sobre o 
assunto. Nesse cenário a educação empreendedora se destaca de maneira estratégica no campo 
econômico e social do Brasil, uma vez que é possível desenvolver o espírito e do perfil 
empreendedor, a fim de potencializar as habilidades visando que estas criem e aloquem 
valores para indivíduos e para a sociedade. Desta forma é interessante introduzir a cultura 
empreendedora na sociedade despertando característica inovadoras na sociedade, mais 
precisamente no universo dos pré-adolescentes. (TCC de milena) 

PALAVRAS-CHAVE: Extensão, empreendedorismo, futuro,educação 

KEYWORDS:  Extension, entrepreneurship, future, education 

O projeto “Empreendedores para o Futuro” 
teve o objetivo de fomentar o espirito 
empreendedor através do desenvolvimento 
das habilidades empreendedoras, tendo 
como público alvo 20 pré-adolescentes, 
da Escola Estadual Peregrino Junior dos 
sextos e oitavos anos. 

Através de um curso de uma semana os 
integrantes vivenciaram o ambiente da 
gestão organizacional através de aulas, 
dinâmicas e jogos, desenvolvendo assim um 
comportamento mais proativo, característico 
do perfil empreendedor.  

The project "Entrepreneurs for the Future" 
aimed to foster the entrepreneurial spirit 
through the development of entrepreneurial 
skills, targeting 20 pre-adolescents from the 
Peregrino Junior State School of the sixth 
and eighth grade.

Through a one-week course, the members 
experienced the organizational management 
environment through classes, dynamics and 
games, thus developing a more proactive 
behavior characteristic of the entrepreneurial 
profile.  
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 “O Empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais 
do que a Revolução Industrial foi para o século XIX”. (JefrryTimmons, 1990) Com base em 
pensamentos como esse, surgiu a ideia de colocar em prática um projeto que coloca pré-
adolescentes para aprender sobre o mundo do empreendedorismo e consequentemente 
proporcionando que os mesmos possam ser protagonistas da sua própria história. 

O projeto foi divido em três partes, na primeira etapa, os alunos do campus que estavam 
envolvidos no projeto construíram com a orientação dos professores, à elaboração do curso, 
os planos de aula e as apostilas que serão utilizadas; na segunda etapa, que contou com a 
participação da comunidade externa, aconteceram as inscrições dos participantes, numa reunião 
com os pais na qual foi levantado o perfil dos alunos participantes e a semana especifica do 
curso; a última etapa realizou-se com reuniões entre a equipe do projeto e posteriormente 
com os pais que se submeteram a um momento de avaliação.  

Neste curso tivemos três grupos, os professores, que são professores do próprio 
curso de comércio que exibiram em algumas aulas os conceitos ligados à gestão, conceitos 
esses que foram escolhidos na primeira etapa, os alunos que eram pré-adolescentes de escolas 
públicas próximas ao campus; e os mentores que foram os alunos do curso de comércio que 
acompanharam o desenvolvimento das crianças, realizando oficinas e outras atividades com 
elas. 

2      METODOLOGIA

 O curso será ministrado de uma maneira dinâmica e lúdica, com peças, jogos, práticas em 
aula e ferramentas audiovisuais a ponto que os alunos possam compreender da melhor forma o 
que será passado. 
 O projeto foi desenvolvido em três etapas. A primeira etapa teve o intuito de aproximar os 
alunos formadores dos temas escolhidos. Os temas foram: Sonhos (destruição criativa), 
Planejamento, Gestão de Pessoas, finanças e Marketing. Ao total foram quatro reuniões, uma por 
mês com início em maio de 2016, com acompanhamento dos professores da área de gestão do 
IFRN, campus Zona Norte. Os alunos do campus que participam do projeto estudaram as 
temáticas relacionadas ao empreendedorismo e construíram o programa do curso e os planos de 
aula.
 A segunda etapa se deu no momento de relacionamento dos alunos do campus com o 
publico externo, nesta segunda etapa foi feito o contato com a escola Peregrino Junior, o cadastro 
dos alunos e a entrevista com os pais e professores. Essa etapa se deu entre as datas de 12 de 
julho de 2016 a 15 de julho de 2016, foram entrevistados os pais dos alunos na Escola Estadual 
Peregrino Júnior.Posteriormente, ainda nesta segunda etapa foi realizada a formação que durou 
uma semana, nas datas de 25 de julho de 2016 a 29 de julho de 2016, no IFRN. 
 A terceira e ultima etapa aconteceu 15 dias após a conclusão do curso, os alunos do 
campus voltarão as escolas cujos alunos participaram do projeto para entrevistar novamente os 
pais e os professores e receber deles e dos alunos a avaliação do projeto, e entender de que forma 
o aprendizado das atitudes empreendedoras influenciou o comportamento deles nas outras áreas 
da vida. A culminância do projeto aconteceu através da apresentação por parte destas crianças em 
suas escolas e das experiências que elas tiveram nessas duas semanas de curso. 
 Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução: O projeto começou com 
revisão bibliográfica aplicada, para que se tivesse uma base inicial para implementação do 
projeto. Essa revisão passou por questões relacionadas ao empreendedorismo do ponto de vista 
da gestão, assim como a educação empreendedora e seus impactos. Em seguida realizou-se a 
divulgação do curso entre as escolas publicas do entorno do campus para encontrar os alunos 
interessados no curso e matriculá-los. Essa divulgação ocorreu através de visitas às escolas e 
canais de comunicação do campus. 
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Uma vez realizada a matrícula, os pais dos alunos responderam a um questionário para 
diagnosticar o perfil dos seus filhos do ponto de vista empreendedor e uma autorização de 
participação, posteriormente dando inicio as aulas. Ao final do curso, os alunos, os pais e os 
professores se reuniram para um feedback, onde o projeto foi avaliado e elencado os reajustes 
necessários para uma próxima edição.  

3     RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Ao final do projeto os participantes puderam adquirir os conhecimentos sobre gestão 
e empreendedorismo, estando assim conscientes de como a adoção de um perfil 
empreendedor pode contribuir para seu crescimento pessoal, assumindo desde já o papel de 
um agente de transformação social. Para tanto os participantes evidenciaram os conceitos 
básicos de gestão sempre aplicados a sua vida prática, ao seu dia-a-dia, desde a venda de um 
brigadeiro até suas próprias economias e de seus familiares. Depois de encerrado todo o 
projeto, foi construído um artigo no formato de relato de experiência para publicação 
posterior e assim ampliar a disseminação dos resultados deste trabalho. 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ganho do projeto está relacionado ao crescimento dos alunos que participaram das 
formações, pois uma vez movidos pelo espirito empreendedor é natural que os participantes 
busquem formas de alterar a realidade em que eles estão inseridos, promovendo um 
desenvolvimento social, a partir de sua realidade individua. Ainda é possível acrescentar 
que os alunos do campus que se envolveram no projeto desenvolveram práticas importantes 
para seu crescimento pessoal, a partir do conhecimento de como elaborar e desenvolver um 
curso, a capacidade de liderar uma turma, oratória, domínio de conteúdo e postura 
empreendedora. 
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The IFRN Arts Laboratory - Campus Mossoró is 
an initiative that aims to offer space and support 
for the accomplishment of activities that are 
educated for an art through the different 
languages, contents and disciplines that are 
related to artistic knowledge. 

Researching continuous support for the artistic 
activities of the campus, we offer our company, 
in the stadiums and companies, and is the point 
of realization of the workshops, workshops and 
trials. 

1672

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/educacao-empreendedora-para-todos-os-niveis-de%20ensino,76681a9d36d95410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/educacao-empreendedora-para-todos-os-niveis-de%20ensino,76681a9d36d95410VgnVCM1000003b74010aRCRD


RESUMO 

O Laboratório de Artes do IFRN - Campus 

Mossoró é uma iniciativa que tem como 

objetivo oferecer espaço e suporte para a 

realização de atividades que possam educar para 

a arte através das várias linguagens, conteúdos e 

disciplinas que se relacionam ao saber artístico. 

Buscando dar um apoio sólido às atividades 

artísticas do campus, procura se mostrar aberta a 

toda à comunidade escolar, estando disponível 

nos turnos matutino e vespertino, e sendo ponto 

de realização de aulas, oficinas e ensaios.

1 INTRODUÇÃO 

O Laboratório de Artes é uma proposta trazida pela primeira vez ao IFRN - campus Mossoró 

no ano de 2017, sendo inaugurado em março. Em nosso instuto, apesar da arte se fazer presente em 

numerosas atividades ao longo do ano letivo, ainda enfrenta problemas devido ao desinteresse dos 

próprios alunos e servidores. Pensado como uma forma de consolidar de vez essas atividades, as 

apresentando de maneira melhor estruturada, o laboratório trouxe um ponto de apoio fixo para tais 

atividades. Sendo a sede do projeto de extensão do campus, o Núcleo de Artes (NUARTE/MO), o 

laboratório proporciona a possibilidade de organização e suporte de toda a equipe que ajuda de 

forma coletiva nos eventos realizados pelo NUARTE, além de trazer a realização de oficinas de 

diferentes linguagens artísticas. Contando com dois monitores em dois horários distintos, manhã e 

noite, é liderado pelas professoras Maria Luiza Lopes e Euza Raquel de Souza. 

2 METODOLOGIA 

O Laboratório de Artes é uma sala que dispõe de espaço para a realização de atividades 

artísticas que ocorrem no campus do IFRN, como ensaios de peças teatrais ou espetáculos de dança,

aulas de Artes cênicas, Artes visuais, Filosofia e outras disciplinas que dialoguem com a proposta 
do laboratório, além de servir como sede para guardar e organizar os diversos materiais que são 
usados nas aulas e atividades artísticas. 

PALAVRAS-CHAVE:  laboratório, artes, iniciativa, atividades. 
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LABORATÓRIO DE ARTES - UM ESPAÇO DESTINADO  
À PESQUISA, CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO

 ABSTRACT 

The IFRN Arts Laboratory - Campus Mossoró is 
an initiative that aims to offer space and support 
for the accomplishment of activities that 
are educated for an art through the 
different languages, contents and disciplines 
that are related to artistic knowledge. 

Researching continuous support for the 
artistic activities of the campus, we offer our 
company, in the stadiums and companies, and 
is the point of realization of the workshops, 
workshops and trials. 

KEYWORDS: laboratory, arts, initiative, activities. 
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O intuito das oficinas é oferecer para o aluno uma oportunidade de frequente contato com essas 

linguagens, contato esse que já existia, mas de forma esporádica, como através dos Festivais de 

Artes realizados no Campus. As oficinas já realizadas, de teatro e de dança, foram dadas por 

próprios alunos do campus que se ofereceram ou que foram convidados por nós, monitores do 

laboratório. 

3     RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O plano da criação de um espaço reservado para a prática e o incentivo da atividade artística 

no Campus Mossoró antecede até mesmo a criação do projeto de extensão do Núcleo de Artes, 

fundado em 2016. A abertura de um laboratório se fez ainda mais necessário para a melhor 

organização do espaço que fora chamado, à princípio, de sala do NUARTE, assim como para um 

melhor cuidado dos objetos guardados na sala, da reserva de horários e da promoção frequente de 

oficinas de diversas linguagens artísticas. Foram selecionados, para tanto, os dois monitores que se 

dedicam a colocar em prática essas atividades às quais a iniciativa se propõe. 

As oficinas propostas pelo Laboratório ainda estão em processo de adaptação, pois é um 

trabalho recente. A primeira oficina a ser realizada foi a de Teatro com o estudante Dennis Xaxá, no 

dia 23 de junho. Não houve participação efetiva dos estudantes, servidores ou pessoas da 

comunidade, chegando a interferir na realização das atividades propostas pela oficina, que era

pensada para um maior número de pessoas. De manhã, a oficina que deveria ter começado às 9 
horas, sofreu com atraso e falta de participantes o suficiente. Percebemos que a falha havia sido na 
divulgação da oficina, que não havia conseguido alcançar número suficiente de pessoas ou não 
havia cativado o interesse daquelas que alcançou.  
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A segunda oficina a ser realizada foi a de Dança, com a estudante Joyce Lorena, que atraiu um 

maior número de pessoas, devido a uma melhor divulgação feita pelos responsáveis pelo 

laboratório, tanto dentro do campus quanto para a comunidade externa, além de colocarmos 

a oficina no horário da noite, que é mais acessível para todos. 

Esperamos que cada vez mais atividades e oficinas abrangendo outras linguagens, 

como Artes Digitais, Desenho e Poesia possam ser realizadas e que as pessoas possam se 

envolver de forma efetiva. É o nosso objetivo, com isso, mudar a percepção que os próprios 

estudantes, muitas vezes, tem sobre o ensino e a aprendizagem da arte. Através da conquista de 

um espaço e de mais relevância no cotidiano dos alunos e servidores, é evidenciado que, apesar de 

ser uma disciplina de grande flexibilidade e que dialoga facilmente com outros conteúdos, Artes 

tem importância em si mesma e não é de forma alguma, secundária o limitada à sala de aula por 

três semestres. 
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IFRN GEEKS – ENSINO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

RESUMO 

O artigo discorre sobre o projeto de extensão do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte, campus Parnamirim, 
denominado IFRN Geeks. Esse projeto visa o ensino 
de novas tecnologias em escolas públicas de ensino 
fundamental no município de Parnamirim e cidades 

vizinhas. Entende-se por novas tecnologias, o ensino 
de programação, robótica, desenvolvimento de 
jogos, criação de vídeos, sites e projetos com micro 
controladores. Atualmente, o referido projeto possui 
parceria firmada com a Escola Professora Eulina 
Augusta, atendendo trinta crianças. 

ABSTRACT 

The article discusses the extension project of the 
Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte, Parnamirim 
campus, called IFRN Geeks. This project aims at 
teaching new technologies in public elementary 
schools in the municipality of Parnamirim and 

neighboring cities. It is understood by new 
technologies, teaching programming, robotics, game 
development, video creation, websites and projects 
with micro controllers. Currently, the said project 
has a partnership signed with the Eulina Augusta 
School Teacher, serving thirty children.

1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), por 
intermédio da Pró-reitoria de Extensão (PROEX), utilizando-se de recursos destinados ao programa 
de Apoio Institucional à Extensão, fomentou a criação de um núcleo de extensão e prática 
profissional (NEPP) no campus Parnamirim, com os seguintes objetivos: suprir demandas de prática 
profissional aos alunos da instituição e ofertar serviços de qualidade à comunidade, 
preferencialmente economicamente carente, em atendimento as políticas públicas vigentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Robótica, ensino, programação, inovação e inclusão. 

KEYWORDS: Robotics, teaching, programming, innovation and inclusion 
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No campus Parnamirim, o NEPP recebe o nome de “IFRN Geeks”, um projeto de extensão 
que visa o ensino de novas tecnologias nas escolas públicas, de Ensino Fundamental, do Município 
de Parnamirim, Rio Grande do Norte. O nome do projeto faz referência à gíria inglesa Geek, um 
termo da cultura pop utilizado para fãs de tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos, histórias em 
quadrinho, livros, filmes, animes e séries. 

Neste artigo, o termo “novas tecnologias”, remete aos seguintes assuntos: criação de jogos 
em 2D e 3D, desenvolvimento com Arduino, aplicações com RaspBerry Pi, robótica com Lego 
MINDSTORMS, gravações de vídeos para YouTube, entre várias outras atividades lúdicas e práticas. 

O projeto foi inspirado em escolas especializadas no ensino de novas tecnologias. As 
referidas escolas majoritariamente estabelecem parcerias com escolas privadas, ou seja, são raras as 
escolas públicas com condições técnicas e financeiras para viabilização da oferta de tais disciplinas. 
Porém, não há como negar que na atualidade, as crianças e adolescentes estão imersos em um 
ambiente onde a tecnologia digital tem forte presença. Existe um verdadeiro fascínio por 
dispositivos móveis, robôs e por tecnologia em geral. Segundo Bauman (2005), a forma como 
vivemos está sendo modificada em função dos desenvolvimentos tecnológicos relacionados aos 
meios de comunicação eletrônicos e as tecnologias digitais.  

Entretanto, apesar do ambiente tecnológico, o modelo de aulas tradicional a que crianças e 
adolescentes, principalmente de escolas públicas, são submetidos, pouco contempla o uso de 
disciplinas com a utilização de tecnologias educacionais. Para Hlynka (2009), "A tecnologia 
educacional é o estudo e prática ética da facilitação do aprendizado e a melhoria da performance 
através da criação, uso e organização de processos e recursos tecnológicos".  

Nesse contexto, é forte a crença, por parte de alguns educadores, de que o ensino de 
programação, robótica e novas tecnologias são ferramentas úteis no processo de ensino e 
aprendizagem. Para muitos, inclusive, o uso dessas ferramentas é considerado parte importante da 
solução dos “problemas educacionais”. Iniciativas mundiais como Code.org vislumbram a 
necessidade de pessoas, especialmente crianças, despertarem o interesse nas áreas de computação e 
programação de computadores. Steve Jobs, por exemplo, fazendo referência aos Estados Unidos, 
afirmou o seguinte: “Todo mundo neste país deveria saber como programar um computador. Porque 
isso nos ensina como pensar”. Essa célebre frase, é um dos slogans da iniciativa Code.org que prega 
a simplicidade da programação. 

Diante do exposto, a função de extensão do projeto, primordialmente, é promover inclusão 
social e digital, permitindo que crianças e adolescentes, muitas vezes em condições de 
vulnerabilidade social, se apropriem de conhecimentos tecnológicos que contribuirão para sua 
formação e mudança de perspectiva de vida. Nesse sentido, o NEPP firmou parceria com a escola 
municipal Professora Eulina Augusta, no município de Parnamirim, onde, em caráter avaliativo, as 
atividades de ensino são executadas, inicialmente com crianças do quinto ano do ensino 
fundamental I. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia baseia-se, antes de tudo, na criação dos planos de aula. De acordo com 
Libâneo, o plano de aula é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e 
procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista o que se espera 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1677



alcançar como objetivos junto aos alunos. Dentro do projeto, planos de aulas são desenvolvidos por 
alunos bolsistas e voluntários, que posteriormente são revisados por pedagogas da instituição, 
sempre na perspectiva de criação de uma metodologia sustentável e multidisciplinar. Todavia, antes 
da elaboração de um plano de aula, é imprescindível a escolha do tema. No caso do NEPP, os temas 
de aula foram produzidos a partir do conteúdo que integra o currículo dos anos finais do ensino 
fundamental I, já que o projeto atende alunos do quinto ano. Tais conteúdos são relacionados com 
outros que envolvam novas tecnologias.  

Após a criação de uma versão mais consolidada do plano de aula, os bolsistas e voluntários 
partem para a criação de material e kits didáticos. O material é criado numa perspectiva 
multidisciplinar, estimulando os alunos a buscarem soluções que integram conceitos e aplicações de 
outras disciplinas envolvidas, como matemática, português, história, geografia, ciências, 
informática, programação e robótica. 

Para que o projeto tenha vida longa, possibilitando, por exemplo, que novas equipes possam 
participar com menor curva de adaptação, foi adotado práticas de gerenciamento de processos, ou 
simplesmente BPM (Business Process Management), uma filosofia de administração bastante 
difundida no contexto organizacional para aperfeiçoar recursos e possibilitar melhores resultados. 
Com processos bem definidos é mais fácil identificar responsabilidades, gargalos e atividades que 
não agregam valor. No NEPP, Foram criados dois processos essenciais: o processo de criação do 
plano de aula com o desenvolvimento de práticas e o processo de execução das aulas. Vide Figuras 
1 e 2. 

Figura 1 - Processo de criação de plano de aula e práticas. 

A execução das aulas segue um roteiro, também definido por processo. Cada aula possui 
duração de 45 minutos, onde os primeiros 15 minutos são ocupados com a teoria necessária para 
compreensão do assunto exposto. Em seguida, segue o momento de explicação da atividade prática 
com posterior execução. 
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Figura 2 - Processo de execução das aulas. 

Para garantir maior envolvimento dos alunos, todas as aulas são trabalhadas com temáticas 
envolvendo personagens do mundo Geek, ou seja, figuras icônicas presentes nos desenhos, games e 
filmes. Isso prende a atenção dos alunos, facilitando a ministração da aula.  

O controle e o auxílio de atividades são essenciais para o crescimento do projeto. Logo, o 
uso da ferramenta "Trello" foi escolhida para acompanhamento das atividades desenvolvidas por 
cada membro da equipe. Vide Figura 3. 

Figura 3 - Controle de atividades com Trello. 

A avaliação do projeto é contínua, formativa e sempre visa o desenvolvimento da qualidade 
do fazer pedagógico. A busca pela melhoria do projeto é ininterrupta, almejando ganhos de 
experiência para os bolsistas e voluntários, além da ampliação dos conhecimentos e interesse por 
tecnologias por parte dos alunos atendidos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS 

O projeto está em curso e os resultados ainda são insuficientes para uma avaliação mais 
precisa. Todavia, existem indícios das contribuições provenientes da participação dos alunos no 
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projeto. Percebe-se, por exemplo, que a receptividade dos alunos é espontânea e em cada aula, o 
envolvimento é maior. 

Figura 4 - Fotos do projeto. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

É o primeiro ano do projeto e seus idealizadores desejam expandir o atendimento para 
crianças e adolescentes em escolas do município de Parnamirim e cidades vizinhas. Porém, para 
isso se concretizar, primeiro, é necessário consolidar um modelo pedagógico que funciona com 
êxito aliado a investimento público, que pode ser viabilizado futuramente através de parcerias com 
o Instituto.

A missão do projeto é levar conhecimento digital para crianças e adolescentes que, por algum 
motivo, não tiveram a oportunidade e nem acesso as novas tecnologias. Isso é a democratização das 
tecnologias. 
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TEC+60: CONECTANDO GERAÇÕES 

RESUMO 

Com o desígnio de vincular o mundo 

globalizado e tecnológico com todo aquele que 

possui mais de sessenta anos, sendo este inscrito 

no projeto e predisposto, traçamos o “TEC+60: 

Conectando Gerações”. Avançando com aulas 

teóricas e práticas sobre informática básica, 

além de destinar palestras ao idoso, como Saúde 

ou Direitos, impulsionaremos aos envolvidos 

um aprendizado que os conduzirá à autonomia, 

lazer e dinamização no âmbito cujo quais estão 

inseridos, intentando para a utilização de tais 

saberes na vida pessoal e cotidiana de cada 

participante.

ABSTRACT 

With the purpose of linking the 

technological globalized world to those who are 

more than sixty, being this ones subscribed in 

the project and predisposed, we draw the 

“TEC+60:Conectando Gerações”. Moving 

foward with theory and practical classes about 

basic informatics, besides given lectures for the 

elderlys, such as Health and Right matters, we'll 

propel the involveds into a learning that will 

provide them autonomy and leisure as well as 

impetus within the context in which they are in, 

paying attetion to the usefulness of this 

knowledge in the personal life of each one them. 

1 INTRODUÇÃO 

Envelhecer é um processo natural de todo ser vivo, mas que não o torna inativo, ocioso e tão 

pouco deveria fazê-lo perder a conexão com o mundo atualizado, digital e globalizado que o cerca. 

Com isso, consideramos que o tempo disponível na terceira idade pode ser ocupado por novas 

atividades e novos conhecimentos, o que é essencial para a saúde física e, principalmente, mental 

dos inclusos na categoria acima de sessenta anos. O domínio das tecnologias computacionais, uma 

atividade de importância para esse bem-estar, pode fazer com que o idoso deixe de ser uma pessoa 

recolhida em casa para tornar-se uma pessoa ativa e produtiva, capaz de consumir e participar das 

mudanças sociopolíticas, refutar ideias, questionar e opinar na sociedade com um maior vigor.  

É notório que o uso das tecnologias está cada vez mais intensificado nas ações diárias das 

pessoas, como no uso de caixas eletrônicos, aparelhos domésticos ou meios de entretenimento, 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão digital, Autonomia, Informação, Inserção Social, Terceira Idade. 

KEYWORDS: Digital inclusion, Autonomy, Information, Social Insertion, Third Age.
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como também na integração social através da inserção nos núcleos da família (contatos com 

familiares via online). Verifica-se que essas atividades repercutem também na qualidade de vida, 

auxiliando nos estímulos cognitivos, musculares e motores (Bizelli et al, 2009).  

É evidente a falta de políticas públicas que se preocupam com a inclusão digital para a 

terceira idade, onde ainda prevalecem os estigmas negativos de incapacidade associada à velhice. 

No entanto, mesmo que poucas ações tenham sido colocadas em prática, demonstram sucesso e 

relevância. 

A inclusão digital ainda não aconteceu para muitos idosos do nosso país, vindo a somar com 

as várias outras exclusões que já sofrem. Por estarem situados em uma sociedade tecnológica, 

muitos idosos têm vivenciado situações difíceis no momento em que precisam utilizar os recursos 

digitais. Isso tem contribuído para a falta de autonomia do idoso na realização de diversas 

atividades, como o acesso ao caixa eletrônico dos terminais bancários. 

O Projeto TEC+60: Conectando Gerações busca incluir idosos no uso das tecnologias de 

informáticas através do curso básico de iniciação a informática com internet, o que justifica o 

presente projeto. Dentre os objetivos traçados está a autonomia, já que o quadro de dependência de 

mediadores para a efetuação de funções necessárias, ou não, mudaria; o lazer, interação e 

dinamização no cotidiano daqueles que compõem a terceira idade também fazem parte das 

expectativas que englobam a proposta TEC+60 a serem alcançadas.  

Tendo em vista que nos últimos anos o Brasil vem se destacando no que refere ao aumento 

de idosos na população e que a globalização está disseminada por todas as esferas da sociedade, o 

projeto une essas duas áreas que estão em ascensão no país, fazendo com que os Ricos em 

Experiência despertem seu raciocínio e habilidades, lembrando que a velhice também é um caminho 

de descobertas. 

Tratando das dificuldades a serem enfrentadas, nos deparamos com a pouca alfabetização 

dos inscritos, o que foge da essência do projeto, sendo inviável no momento aulas destinadas ao 

conhecimento básico das letras e números. Indisponibilidade de horários, falta de estruturas físicas 

para comportar um grande número de alunos em sala de aula são outros obstáculos, além de 

doenças mentais, sendo essa a maior resistência a ser superada.  

Por fim, percebemos que a implementação de programas de inclusão digital para idosos traz 

resultados de suma importância para esse segmento, tais como: superação pessoal; desfruto dos 

benefícios digitais; integração social através da inserção nos núcleos da família (contatos com 

familiares via online) e autossuficiência no que diz respeito a opiniões e ideais.  

2 METODOLOGIA 

O presente projeto visa atender o total de 30 pessoas, com idade a partir de sessenta anos, 

priorizando residentes do Município de Parnamirim. As estratégias para chegar-se ao público-alvo 

serão: articulação com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Conselhos 

Comunitários existentes no município, divulgação nos meios de comunicação e mídias sociais, 

como no site do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, por 

exemplo. Depois de divulgada a proposta, será aberto um período de inscrição para os interessados 

e dispostos a participar.  

As atividades serão realizadas em dois dias da semana, com duração de duas horas em cada 

aula. Esses dias e horários serão definidos conforme disponibilidade dos idosos informada no 

momento da inscrição para o Projeto. Para as aulas de informática serão formadas duas turmas 
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compostas por quinze participantes cada: uma turma no turno matutino e uma turma no turno 

vespertino, tendo um melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados. As aulas serão ministradas 

por estudantes do curso de informática e mecatrônica do IFRN Campus Parnamirim: 01 (um) 

bolsista de extensão que será selecionado para esse projeto e o restante da equipe será formada por 

voluntários. Mensalmente, será realizada uma atividade onde profissionais voluntários convidados 

poderão ministrar palestras sobre temas específifcos, tais como: direitos da pessoa idosa na 

legislação vigente, direitos previdenciários e saúde do idoso. Essas atividades mensais serão 

ministradas para os 30 (trinta) idosos reunidos em uma só turma e horário, que poderá ser no turno 

matutino ou vespertino, a combinar com a turma.  

Os idosos, além de possuírem uma interação direta com os professores, irão ser socializados 

com uma turma do técnico integrado resultante da realização de uma gincana antes da inicialização 

do curso. A turma vencedora da dinâmica prestará o total apoio para os idosos a fim de ajuda-los 

nas mais variadas dificuldades do dia a dia no Campus e acompanha-los em momentos extras de 

lazer em datas comemorativas, no próprio local. 

As atividades a serem desenvolvidas no Projeto buscarão despertar nos participantes a 

consciência de que idosos tem todas as condições para desfrutar e dominar as novas tecnologias. 

Durante o tempo do curso será sempre priorizado o bem-estar dos participantes, para que o 

seu aprendizado ocorra em um ambiente prazeroso e saudável, por acreditar que assim o foco estará 

na atividade e na vivência do momento e que a atenção influenciará na memorização.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Enquanto resultados a serem atingidos pelo referido Projeto, estão as competências a serem 

adquiridas pelos alunos idosos do curso, participando com maior entendimento e conhecimento do 

acesso às tecnologias de informação e comunicação presentes no seu dia a dia, o que sem dúvida 

nenhuma converterá na melhoria de sua autoestima e numa maior socialização. 

Os resultados atingidos ao final do TEC+60: Conectando Gerações serão disseminados em vários 

momentos e através de variados instrumentos: no encerramento do Projeto no qual participará 

familiares dos idosos, servidores e estudantes do IFRN; após a conclusão das atividades os 

resultados serão apresentados em reuniões para os Grupos de Idosos e do CRAS do Município de 

Parnamirim. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante todos os contatos feitos com o público alvo antes da inicialização do projeto, isso é, 

nas palestras, esclarecimentos e divulgações, foi percebido limitações que os próprios idosos 

destacavam a si mesmo, como não ser capaz de utilizar os recursos tecnológicos de um aparelho 

celular ou de não achar necessário fazer proveito dos tais. Outro problema perceptível foi a falta de 

alfabetização de alguns dos interessados, fugindo de nossa capacidade de ensiná-los.  

A maioria das pessoas que participou, incentivou e abraçou a proposta foi formada por 
mulheres. Para explicar a causa disso seria necessário outras e novas pesquisas e explorações, mas 
essa causa não está inclusa em nosso foco e objetivo a ser alcançado no presente momento. 

Contudo, uma somatória rápida dos benefícios do Tec+60: Conectando Gerações, já citados 
anteriormente, nos mostraria a importância da preocupação com inclusão digital na terceira idade, 
sendo essa classe não menos importante do alguma outra. 
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MULHERES MIL: TÉCNICAS DE REUTILIZAÇÃO DO LIXO, COMO 

FONTE DE RENDA PARA MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL 
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AQUINO, Arthur Nadson M. de. ¹; MEDEIROS, Jacicleide Lourenço Bezerra de.² 
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RESUMO 

O projeto Mulheres Mil, desenvolvido no IFRN 

Campus Ipanguaçu, teve como eixo temático a 

reutilização do lixo, com fins de promover a 

ascensão feminina no mercado de trabalho, como 

também possibilitar a reinserção das mesmas ao 

ambiente escolar. O projeto abordou a grade 

proposta pela Formação Inicial e Continuada (FIC), 

na modalidade reciclador. O seu público alvo foram 

as mulheres da região no qual o Instituto Federal 

está inserido. Teve duração de 6 meses, e carga 

horária de 540 horas. Ao seu término, as envolvidas 

obtiveram um certificado de RECICLADOR, 

expedido pelo próprio campus.

ABSTRACT 

The Thousand Women project, developed at the 

IFRN Campus Ipanguaçu, had as its thematic axis 

the reuse of rubbish in order to promote the rise of 

women in the labor market, as well as to enable their 

reintegration into the school environment. The 

project approached the grid proposed by Formação 

Inicial e Continuada (FIC) (Inicial and Continued 

Training), in the recycler category. Its target 

audience was the women of the region in which the 

Federal Institute is located. It lasted 6 months, with a 

workload of 540 hours. Upon completion, those 

involved obtained a RECYCLER certificate, issued 

by the Campus. 

1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, somos marcados por questões e lutas sociais que, no decorrer das 

transformações da sociedade, são consideradas como tabus. A exemplo disso, temos a ascensão 

feminina ao mercado de trabalho, iniciada com a Revolução Industrial que, hodiernamente, ainda 

deixa impressões atreladas à economia e aos comportamentos com o meio ambiente.  

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o trabalho doméstico ainda é a ocupação de mais de 5,9 

milhões de brasileiras, totalizando 92% dos empregados do lar no país. Acerca desses dados, é 

PALAVRAS-CHAVE: IFRN, mulheres, ascensão, lixo, economia. 
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notório que a hierarquia social ainda prevalece, necessitando, assim de um conjunto de políticas 

públicas que visem atenuar o problema, 

Os debates relacionados ao meio ambiente e economia têm ganhado impulso no século XXI, 

tendo em vista ambos estão ligados, hoje em dia, pelo lixo. Lixo é o nome vulgar de resíduos 

sólidos. A palavra lixo origina-se do latim lix, que significa cinzas ou lixívia. A denominação 

resíduo sólido, residuu, do latim, significa sobra de determinadas substâncias, e a palavra sólido é 

incorporada para diferenciá-los de gases e líquidos. (RIBEIRO; MORELLI, 2009, p. 19). 

A partir dessas análises sociais, surge a necessidade do IFRN Campus Ipanguaçu 

implementar, em suas ofertas de projeto de extensão, alternativas que incluíssem as mulheres das 

regiões circunvizinhas, que estivessem submetidas a essas condições do ambiente doméstico, afim 

de promover sua ascensão social no mercado de trabalho, utilizando a grande quantidade de 

resíduos sólidos e transformando em artesanato, na perspectiva de geração de renda com a venda 

dos produtos. 

2 METODOLOGIA

A metodologia do Projeto Mulheres Mil teve seu embasamento na grade convencional dos 

cursos técnicos integrados ofertados pelo IFRN, mesclando matérias propedêuticas e técnicas, além 

das oficinas de artesanato – que foi o foco central do curso. As aulas foram ministradas por 

professores e técnicos da instituição, que possuíam habilidades na área requerida da disciplina 

ofertada. 

O IFRN Campus Ipanguaçu é intimamente ligado as questões ambientais e, por ser um 

campus localizado em zona rural, mantém uma proximidade maior com a comunidade extra escolar. 

O público atendido (mulheres), tinham aula duas vezes por semana, em sua maior parte no atelier de 

artes visuais, para a produção de artesanatos que eram feitos com o lixo reciclável que elas 

coletavam em suas residências.  

[...] O diálogo seria propulsor, em sua vertente pedagógica crítica, de um movimento 

cognitivo e político-epistemológico contínuo, suscitando necessidades de apreender conhecimentos 

pertinentes às temáticas da realidade abordadas, motivando a construção de novos referenciais 

analíticos (Saul; Silva, 2009, p. 234). 
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Um fator importante a ser destacado é a inversão no modo de sala de aula convencional – 

embasado em perspectivas de inclusão-, tanto na relação entre alunos e professores, quanto no 

incentivo de permanência do público atendido. E, em detrimento da falta de condições financeiras, 

um auxílio de R$ 120,00 mensais foi ofertado, para que houvesse o custeio de possíveis 

necessidades de deslocamento e permanência que viessem a existir.  

As disciplinas ofertadas foram: 

 Língua portuguesa;

 Matemática;

 Meio ambiente;

 Informática básica;

 Relacionamento interpessoal;

 Segurança no trabalho;

 Saúde da mulher;

 Associação e cooperativismo;

 Oficinas de artesanato;

 Oficinas de fotografia.

Para demonstrar a importância do conhecimento, para as alunas foi trabalhado com as 

mesmas um “Mapa da vida” na primeira semana de curso, esse consistiu em biografia e 

perspectivas de vida antes de iniciar algo que possibilitaria o crescimento pessoal. Essa atividade foi 

fundamental para apontarmos as conclusões do projeto, enquanto avaliadores. 

3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A estrutura do projeto de extensão foi dividida em três fases de análises, servindo assim, 

também, como pesquisa. O antes, durante e depois do curso de reciclador possibilitou um olhar 

mais acentuado para o público alvo. Desde a triagem feita para selecionar as contempladas com a 

vaga, até o término do projeto. 

Um ponto muito importante a ser destacado foi o suporte que uma das matérias da 

grade nos possibilitou, na disciplina de relações interpessoais as mulheres envolvidas 
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desenvolveram o mapa da vida, uma auto-análise de suas perspectivas antes de ingressar no Projeto 

Mulheres Mil. 

Alguns pontos destacados são: baixo índice de evasão, perspectiva de futuro, e reingresso no 

instituto em outros cursos de período mais longos. Na turma, iniciada com 30 mulheres, 27 

concluíram, e as 3 desistentes justificaram melhoria na situação em que se encontravam, deixando o 

curso para trabalhar fora do ambiente doméstico. Das participantes, mais 4 reingressaram no 

instituto, no curso de modalidade AGROEJA. Maior parte delas usaram das técnicas aprendidas 

para poderem gerar renda para a casa, aumentando o grau de independência financeira. 

Oficinas de artesanato, ministradas no atelier de artes visuais, pela professora Jacicleide 

Medeiros. 

Exposição das peças produzidas pelas alunas, na Expotec. 
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente projeto foi pautado de muita dedicação e esforço mútuo, tanto ta parte do IFRN, 

quanto da parte do público alvo atendido, que pôde se permitir novamente ao ambiente escolar e a 

fazer dele mecanismo para melhoria da qualidade de vida. Mostrando que o Instituto Federal é 

capaz de fazer mudanças na vida dos envolvidos, através de uma educação dinâmica, inclusiva e 

participativa. 

Enquanto discente, pude aguçar meu olhar humano nas relações com a comunidade externa 

ao IFRN Campus Ipanguaçu, com total relevância para a transformação do conjunto social no qual a 

extensão possibilitou. Para a equipe que fez parte do projeto, sua valia destaca-se, principalmente, 

pelo diálogo crítico sobre os mecanismos para reinserir pessoas sem perspectivas de estudo, na via 

filosófica da pedagogia de Paulo Freire – educação libertadora - “[...] um processo pelo qual o 

educador convida os educandos a reconhecer e desvelar a realidade criticamente” (Freire, 1985, p. 

125). 

Dessa forma, a ação educativa fundada na prática dialógica, além de possibilitar ao(à) 

estudante maior poder social e de intervenção para transformar as situações menos humanas em 

mais humanas, pode permitir aos sujeitos a busca constante de ações e reações de solidariedade, 

respeito e responsabilidade com eles mesmos, com os outros e com o mundo (Souza, 2007). 
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

O projeto ResiduArte nasceu da necessidade de 

investigação e destinação dos resíduos sólidos 

provenientes das indústrias de confecção de Caicó, 

tendo em vista que estes, atualmente, são tratados 

como lixo, sem qualquer tipo de estudo a respeito do 

problema. O projeto tem o cunho social e pretende 

capacitar mulheres que possam estar em condição de 

vulnerabilidade social, com a reutilização desses 

resíduos na produção de artigos de confecção 

infantil e de artesanato. Além disso, as peças de 

vestuário serão doadas às crianças de três 

comunidades carentes. 

ABSTRACT 

The ResiduArte was born from the necessity of 

investigation and destination of solid wastes that 

come from textile industries in Caicó, knowing that 

theses wastes are, actually, treated as garbage, with 

no kind of study concerning the problem. The 

project has as a social aspect and intends to 

capacitate women that may be able to be in a 

condition of social vulnerability, with the reuse of 

these wastes for the production of childlike 

confection articles and handicraft. Besides, the 

pieces produced by the clothing design course will 

be donated to children from three different needy 

communities.  

1 INTRODUÇÃO

A moda é um grande motivador do consumismo, que faz parte do sistema de capitalismo 

atual. Sua efemeridade faz com que os artigos de vestuário e acessórios mudam a todo instante. 

Mesmo que haja um sistema de economia de gastos com matéria-prima nas indústrias de confecções 

e de acessórios, a produção desses artigos gera muitos resíduos sólidos que, segundo a norma 

ABNT NBR 10004:2004, não possuem classificação foram específica para reciclagem e, portanto, 

estes são descartados no meio ambiente (lixões) ou utilizados como fonte de queima em fornos de 

cerâmica. Como os estudos sobre a emissão dos gases dessa queima não são conclusivos quanto à 

segurança e preservação do meio ambiente (ALVES, 2015), assim como o depósito desses resíduos 

em lixão não é de fato um destino seguro, e ainda não há empresas de reciclagem desses resíduos na 

região, faz-se necessário um estudo acerca do reaproveitamento desses resíduos sólidos, a fim de 

minimizar esses impactos.  

PALAVRAS-CHAVE: resíduos, reutilização, confecção, artesanato, meio ambiente. 

KEYWORDS:  wastes, reuse, confection, handicraft. 
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O objetivo geral do projeto é estudar quanti-qualitativamente os resíduos têxteis gerados 

pelas confecções da cidade de Caicó e apresentar propostas para o reaproveitamento deles na 

confecção de peças do vestuário infantil e de artesanato. Este projeto visa, portanto, o estudo do 

reaproveitamento desses resíduos na confecção de artigos infantis e no artesanato, presentes na 

cidade de Caicó.  

Com duração de seis meses, de abril/2017 a setembro/2017 o projeto contou com a doação 

de resíduos sólidos por parte das seguintes indústrias de confecção: Arte Malhas; Vestec 

Fardamentos; Starrett confecções; e EWS confecções, diminuindo assim os custos. O restante dos 

materiais foi solicitado a empresas locais e parceiros do projeto como doação. 

O projeto ainda contou com o benefício social em atender pessoas que precisam de renda, 

ensinando-lhes um ofício por meio do reaproveitamento desses resíduos, seja no artesanato ou na 

confecção de artigos infantis. Durante a execução, oficinas de corte e costura, de artigos infantis, 

bem como as de artesanato, foram ministradas para essas pessoas, que residem prioritariamente no 

bairro Nova Caicó, ao redor do campus. Para o público participante de ambas as oficinas, a empresa 

ArteSeridó realizou um encontro abordando temas como empreendedorismo, formulação de preço 

de produto, dentre outros, necessários para complementar o conhecimento dos grupos atendidos, 

favorecendo a comercialização da produção, principalmente do artesanato, já que as peças do 

vestuário foram doadas à crianças de comunidades carentes.  

Durante o andamento do projeto foi promovida uma palestra sobre sustentabilidade, aberta 

ao público em geral, estimulando a população local a repensar sobre o lixo produzido, onde 

comunidade e alunos do campus tiveram a oportunidade de participar e tirar dúvidas conforme 

julgassem necessário. Ao final do projeto, as peças foram expostas para a comunidade em geral e os 

resultados divulgados também com os empresários. 

2 METODOLOGIA 

Este projeto, com seis meses de duração, teve suas atividades distribuídas em três atividades 

principais, e são elas: estudo dos resíduos, coletados nas empresas parceiras do projeto; oficinas de 

confecção de vestuário infantil, com aulas de corte e costura nível básico; e oficinas de confecção 

de artesanato com diversos tipos de peças desenvolvidas durante as aulas. Além disso, foram 

realizadas outras complementares como: aula inaugural; palestra sobre sustentabilidade; oficina de 

empreendedorismo; exposição das peças e doação das peças produzidas.  

A primeira etapa do projeto aconteceu antes das oficinas, servindo de base para os trabalhos 

a serem desenvolvidos. O estudo consistiu na aplicação de questionário investigativo e a coleta 

semanal de resíduos para posterior estudo das quantidades e tipos. As duas outras etapas (oficinas) 

ocorreram simultaneamente, atendendo no total 30 mulheres.  

Todas as ações, desde o estudo dos resíduos, as oficinas até a palestra foram realizadas no 

IFRN Campus Caicó. Ao final do projeto, os produtos do artesanato foram revertidos em renda para 

as próprias mulheres, enquanto que os produtos da confecção foram doados para crianças carentes 

de três comunidades específicas, à escolha dos membros da equipe. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As empresas escolhidas para participar deste projeto como colaboradoras, tanto em 

informações, quanto com doações de material (resíduos) para a confecção das roupas e artesanatos, 
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foram 4 (quatro) empresas, todas da área de confecção de vestuário, localizadas na cidade de 

Caicó/RN. Possuem entre 1 (um) e 85 (oitenta e cinco) funcionários efetivos, e estão no mercado há 

um bom tempo, sendo de 3 (três) a 26 (vinte e seis) anos de atuação. A produção média mensal 

dessas empresas varia de uma para outra, onde uma delas não especificou uma quantidade, pois, 

produz apenas por encomenda, outra afirmou produzir uma média de 450 peças/mês e as duas 

restantes relataram uma produção de cerca de 15.000 peças/mês.  

A respeito do tipo de peças que produzem, todas as empresas fornecem fardamentos em 

geral, e a maioria delas possui uma variedade em tipos de artigos, como shorts, camisetas e até 

jalecos. E o material utilizado por elas para a produção destes artigos são alguns tipos de tecidos 

variados como malhas sintéticas e de algodão, tactel e tecidos planos de algodão. E a destinação 

dada aos resíduos têxteis produzidos atualmente nas empresas entrevistadas, obteve-se as seguintes 

respostas: uma delas afirmou que estes seguem para o estoque, outra declarou fazer doação, e duas 

delas disseram que fornecem para serem transformados em buchas para polimento, sendo apenas a 

parte composta por algodão aproveitada neste destino, onde o restante e descartado para o lixo. 

Quando questionados sobre já terem realizado algum estudo de quantificação dos resíduos 

têxteis produzidos em suas empresas, todos os entrevistados afirmaram nunca terem feito nenhum 

tipo de avaliação nesse quesito. E quanto ao interesse em realizar um estudo, todos afirmaram que o 

possuem, justificando que é importante escolher a destinação adequada para os resíduos, pois estes 

podem ser transformados de alguma forma e não tornarem-se imediatamente lixo. 

Quanto ao conhecimento sobre reciclagem de tecidos, apenas um dos respondentes afirmou 

não ter conhecimento algum sobre. Os demais disseram que sim, já ouviram falar a respeito. E 

quando foram questionados sobre o interesse em participar, caso surgisse algum programa que 

pudesse atender essa oferta de resíduos, todos afirmaram positivamente e justificaram a relevância 

disso com afirmações como: “Geraria renda para pessoas carentes, desde que se organizasse um 

programa social para atendê-las, como associações”, bem como “Para preservar o meio ambiente, 

obter renda e contribuir socialmente com a cidade”. 

3.1 PROCESSO DE ARRECADAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DOS RESÍDUOS 

A arrecadação dos resíduos foi feita semanalmente nas quatro empresas que aceitaram 

participar. E, após o recolhimento deste material, tudo foi pesado e contabilizado. Conforme o 

gráfico 1, obteve-se os seguintes resultados: 

Gráfico 1 – Quantidade de resíduos arrecadados por empresa 
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Logo após a arrecadação e pesagem, a cada semana, iniciou-se a produção de peças nas 

oficinas de costura e artesanato, onde a triagem se deu de acordo com os tamanhos para serem 

destinados à oficina mais viável. Assim, o uso dos resíduos ao final dos cursos teve as quantidades 

utilizadas conforme mostrado no gráfico 2. 

Gráfico 2 – Quantidade de resíduos utilizada nas oficinas 

Durante as oficinas de costura, foram ministradas aulas de manuseio das máquinas e as 

peças eram entregues já cortadas, juntamente com uma peça-piloto, para que as alunas realizassem a 

costura e montagem da nova peça. Assim como nas oficinas de artesanato, as alunas foram 

instruídas a criar peças a partir de retalhos, de acordo com os tamanhos, onde foram adaptadas as 

escolhas de tipos de peças conforme as possibilidades que os retalhos ofereciam. Assim, a produção 

ao final dos cursos teve os seguintes resultados, conforme o gráfico 3. 

Gráfico 3 – Produção durante as oficinas 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1695



Tendo em vista que se tratavam de alunas iniciantes em atividades de costura e artesanato, 

onde estas começaram a desenvolver atividades do tipo, com tecidos, pela primeira vez, este projeto 

teve caráter experimental, onde foi realizada uma análise dessa produção, conforme ilustrado no 

gráfico 4, com base nos dados reais obtidos durante os cursos e calculou-se uma estimativa de 

rendimento visando a criação de uma cooperativa que absorva a oferta de resíduos dando um 

destino sustentável à estes, pois atualmente constitui um grande problema na região, cuja solução 

viável ainda não foi efetivada. 

Gráfico 4 – Estimativa de produção em cooperativa. 

Os resultados obtidos demonstram que há interesse por parte das empresas em reutilizar os 

recursos e não apenas descarta-los e desconsiderar as consequências deste descarte. Percebe-se 

também, com a realização das atividades inclusivas do projeto, que as mulheres estão sendo 

beneficiadas com uma capacitação aprendendo a fazerem atividades que podem ser lucrativas para 

estas e podem trazer oportunidades de melhoria de vida, no momento em que estas podem a partir 

da iniciativa do projeto, transformarem suas vidas através do empreendedorismo. 
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Fazendo uma estimativa, conforme mostrado anteriormente, no gráfico 4, se implantado 

uma produção com 30 cooperadas (8 h/dia e 22 dias/mês) teria um resultado de aproximadamente 

4.085 peças de confecção e 2.738 peças de artesanato, considerando a média dada nos cursos, mas, 

ainda mais positivos são os resultados sob a perspectiva do uso de resíduos, que seriam na costura, 

cerca de 178,87 kg de resíduos reaproveitados, correspondendo a 32% do total de resíduos 

arrecadados; e no Artesanato, 86,54 kg de resíduos reaproveitados, o equivalente a 15,5% do total 

de resíduos arrecadados. Sendo assim, a produção de costura e artesanato juntos totalizariam 265,41 

kg de resíduos reaproveitados, o que corresponde a 47,6% do total de resíduos arrecadados. Isto 

inicialmente teria essa absorção, pois com a prática, provavelmente a produção tende a aumentar, já 

que a mão-de-obra se tornaria cada dia mais eficiente. 

Este projeto visa também a formação de uma cooperativa, visto que a produção realizada por 

estas mulheres pode resultar em uma grande absorção dos resíduos ao mesmo tempo que produz 

material para ser comercializado e trazer lucros. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme objetivo geral delimitado para o projeto, foi estudado quanti-qualitativamente os 

resíduos têxteis gerados pelas confecções da cidade de Caicó e realizou-se a capacitação de 

mulheres de comunidades carentes para a transformação desses resíduos através da confecção de 

peças do vestuário infantil e de artesanato. Além disso, diante dos dados obtidos neste 

estudo, podemos concluir que se faz necessária a implantação de uma cooperativa para 

trabalhar o escoamento dos resíduos têxteis aqui apresentados, pois isso implicaria em 

uma série de consequências positivas, tais como sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. 

É importante que seja levada em consideração a relevância que um projeto dessa natureza 

tem perante o impacto social, na geração de empregos que traria, bem como a conscientização 

da população de que é possível se extrair o belo e funcional de algo que aparentemente não tinha 

mais utilidade alguma. 
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RESUMO 

O projeto visa elaborar um instrumento de 

gestão de resíduos da construção civil (RCC) 

para o município de São Paulo do Potengi, 

buscando proporcionar à população o acesso às 

informações ambientais e oferecer 

possibilidades de descarte do RCC. Espera-se 

como resultados, a divulgação de ações 

ambientais, a interdisciplinaridade entre as 

disciplinas do curso de Meio Ambiente e 

Edificações, o fortalecimento das políticas 

públicas de incentivo à reciclagem, o 

estreitamento das relações entre IFRN e 

sociedade e possibilidades de minimizar 

impactos ambientais existentes no município 

através de ações a favor da sustentabilidade. 

ABSTRACT 

The project aims to prepare a 

management tool civil construction waste 

(CCW) for the municipality of São Paulo do 

Potengi, seeking access to real-time information 

and the possibility of disposing of CCW. It is an 

interdisciplinary discipline in the disciplines of 

the environment and building course, the 

strengthening of public policies to encourage 

recycling, closer relations between IFRN and 

society and possibilities to minimize impacts 

that are relevant to the environment. without 

municipality through actions in favor of 

sustainability. 

1 INTRODUÇÃO 

O setor da Construção Civil é responsável por gerar uma elevada quantidade de resíduos 

sólidos que acarretam um alto consumo energético, a obstrução das vias públicas e o aumento da 

poluição atmosférica, ruído e utilização dos recursos oriundos da natureza. Em face desse 

pensamento, há a necessidade de mitigar os impactos ambientais associados à indústria da 

construção civil, seja na fase de produção de materiais e componentes de edificações, seja na 

construção, no uso e na demolição da mesma.   

PALAVRAS-CHAVE: resíduos, gerenciamento, descarte 

KEYWORDS: waste, management, disposal 
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Morelli e Ribeiro (2009) legitimam a participação da construção civil dentre os maiores 

geradores de resíduos, evidenciando que cerca de 61% dos resíduos gerados nos grandes centros 

urbanos são provenientes de suas atividades, correspondendo a uma produção de 90 milhões de 

toneladas/ano de resíduo. Entretanto, destacam que apesar da grande quantidade de resíduos 

gerados, a construção civil possui a maior possibilidade de reinserção de resíduos em seus 

processos construtivos, a partir da reciclagem ou reutilização daqueles. 

Fundamentado nos fatos de que a geração de resíduos da construção civil é um problema 

presente no cotidiano das pessoas e de que no município de São Paulo do Potengi não há um Plano 

de Gerenciamento para a destinação e o tratamento adequados destes resíduos, o projeto se justifica 

a partir da necessidade de criar um instrumento de orientação no que concerne ao destino adequado 

dos resíduos de construção gerados na região, propondo soluções técnicas ambientalmente viáveis 

para a deposição adequada destes. Além disso, inclina-se a sensibilizar a população local no tocante 

à geração, à coleta e às formas de tratamento adequadas existentes, com ênfase na reciclagem e na 

reutilização. 

Com isso, há a necessidade do desenvolvimento de ações eficazes em conjunto com todos 

os envolvidos da cadeia produtiva da construção civil com o propósito de minimizar os problemas 

existentes relacionados ao descarte inadequado destes resíduos. A partir do exposto, o projeto é 

importante para o estreitamento das relações entre IFRN/SPP e setores da sociedade, especialmente 

com instituições do poder público municipal diretamente responsáveis pelo gerenciamento dos 

resíduos no meio urbano. 

O projeto tem como objetivo geral elaborar uma proposta de Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil para o Município de São Paulo do Potengi/RN com base nas 

recomendações legais e normativas vigentes. Além disso, espera-se divulgar informações técnicas 

em relação às potencialidades apresentadas pelos resíduos e as possibilidades de reciclagem e 

reutilização destes, proporcionando incentivos para o fortalecimento de políticas ambientais locais. 

As ações do projeto tratam-se de uma abordagem inicial a respeito do tema e servirão de base para a 

continuação de ações que visem o desenvolvimento das políticas públicas de incentivo ambiental, 

indo muito além da duração do projeto. 

2 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto se dará por meio de ações que envolverão alunos, professores 

e comunidade em geral. Para isto, a metodologia para atendimento aos objetivos propostos foi: 

 Levantamento de material bibliográfico e normativo para a concepção técnico-teórica em

relação ao gerenciamento de resíduos de construção civil;

 Aplicação de questionários na cidade para identificar o conhecimento da população acerca

do gerenciamento de resíduos;

 Realização de registros fotográficos nas principais ruas e terrenos baldios que apresentam

acúmulo de RCC;

 Elaboração de propostas para gerenciamento de RCC para pequenos e grandes geradores.
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Diagnóstico do município 

Com o propósito de se obter uma análise sobre a gestão dos resíduos da construção civil no 

município de São Paulo do Potengi – RN foram realizadas entrevistas com a população local e 

cidades vizinhas. Os questionários foram aplicados com pessoas de idades e grau de escolaridades 

diversas, apresentando as perguntas a seguir. 

I. “Você se acha responsável pelo destino desses RCC produzidos em sua obra?”

II. “Coleta de RCC ocorre frequentemente em seu munícipio”

III. “A prefeitura controla o descarte dos resíduos produzidos em seu município?”

Figura I. Respostas do formulário aplicado 

Na questão, apresentada pela primeira barra do gráfico, cerca de 77,8% dos questionados 

não se consideram responsáveis por destinar corretamente seu RCC, o que contradiz ao critério da 

resolução nº 307/2002 do CONAMA que define que todo gerador deve ter total responsabilidade 

pela destinação dos resíduos.  

Na questão correspondente a: “A coleta de RCC ocorre frequentemente em seu munícipio? ” 

cerca de 71,4% dos questionados afirmaram não haver coleta dos RCC, logo, verifica-se a ausência 

de políticas públicas que atuem no setor de gerenciamento dos resíduos no município, fazendo com 

que o resíduo será depositado em locais inadequados.  

Em relação ao item: “A prefeitura controla o descarte dos resíduos produzidos em seu 

município”, o maior resultado corresponde à resposta “não sei“, apesar disso, o resultado voltado 

para o não controle do descarte sobressai daqueles que afirmam haver controle do RCD no 

município, que em harmonia com a PNRS, contradiz uma das suas diretrizes que afirmam serem os 

responsáveis pelos rejeitos gerados deveriam os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos . 
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3.2 Registros fotográficos 

Em algumas ruas do município, foram feitos registros fotográficos para verificar a maneira 

como a gestão do RCC acontece e examinar o acúmulo de resíduos de construção e consequente 

depósito irregular destes. 

A Figura 2 apresenta a disponibilidade dos resíduos em vias públicas combinado com o lixo 

doméstico, fato que ocorre devido à fiscalização para aplicação das políticas ambientais que tratam 

do gerenciamento do RCC. 

Figura 2. Depósito irregular de RCC 

Além disso, nota-se a falta de aplicação das diretrizes aplicadas pela PNRS, o que impede 

em muito um avanço do setor da construção civil, onde de acordo com BERTOL et al (2013), 

surge, então, a necessidade de consolidar novos modelos de desenvolvimento, buscando a 

sustentabilidade através de alternativas de utilização dos recursos existentes, orientadas por uma 

racionalidade ambiental que vise à preservação dos recursos naturais, bem como a correta 

destinação dos resíduos da construção civil. 

3.3 Soluções Propostas 

Como soluções para os problemas relacionados ao gerenciamento de RCC no município 

foram propostos meios de divulgação para a população local e região em relação às 

responsabilidades sobre os resíduos e a destinação adequada para este tipo de resíduo. É importante 

transmitir para a população que estes resíduos podem ser reaproveitados para fins diversos e que 

eles não integram os  resíduos domésticos, conforme resoluções ambientais. 

A Figura 3 ilustra alguns momentos de divulgação das ações do projeto. 

Figura 3 – Socialização das ações do projeto 
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Para os pequenos geradores de RCC foi elaborado um proposta de Projeto de um ecoponto a 

ser instalado em um terreno baldio da cidade, antes utilizado para deposição clandestina de RCC. O 

projeto está apresentado na Figura 4 e contempla 03 áreas: 

Área 01 – Área destinada ao armazenamento temporário de RCC. 

Área 02 - Portaria para controlar o recebimento de materiais. 

Área 03 – Área para armazenamento de outros materiais presentes no RCC que são 

enquadrados em outras classificações do CONAMA e que podem ser reciclados, como por 

exemplo, papel, vidro, madeira etc. 

Com isso, o Projeto contempla uma área para armazenamento temporário de RCC, onde 

posteriormente, após a triagem dos resíduos recebidos, haverá um redirecionamento para uma área 

destinada a grandes geradores localizada em uma área mais distante dos centros urbanos. 

Figura 4. Projeto para Ecoponto de RCC 

Para os grandes geradores foi definido uma área externa à cidade para recepção de todo o RCC 

gerado e posteriormente, destinado à usinas específicas para reciclagem deste tipo de resíduo. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do Projeto para a região foi importante por deixar uma contribuição para 

o município, de modo que a gestão local possa colocar em prática as propostas sugeridas. Os
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momentos de integração entre as disciplinas dos cursos de Meio Ambiente e Edificações foram 

muito produtivos. 

Para os discentes envolvidos, os aspectos alcançados referem-se à produção de trabalhos 

técnicos para apresentação em eventos da área a nível nacional e internacional. 

Como legado também tem-se a aproximação do IFRN com a comunidade local, tornando-se 

um ponto de apoio para que a população possa contar sempre que necessitar. 
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BIBLIOTECA ATIVA - A COMUNIDADE EXTERNA DESCOBRINDO O IFRN 

CAMPUS JOÃO CÂMARA ATRAVÉS DA BIBLIOTECA 

LIMA, L. A.
1
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2
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1,2,3 
IFRN – Campus João Câmara 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

O projeto partiu da vontade de divulgar a 

comunidade, o conhecimento sobre sustentabilidade, 

conscientização crítica e ambiental, estimulando à 

frequentar o Campus João Câmara, dentro das 

possibilidades enquanto comunidade externa. Os 

alunos de escolas públicas, que visitaram o Campus, 

conhecendo a estrutura. Ministraram-se palestras 

dentro da proposta oferecida, passando-se para as 

oficinas de papel machê e criação de mamulengos. 

Trata-se de uma rica experiência ambiental, cultural 

e lúdica, com o despertar a vontade de pertencer à 

família IFRN, aproximando a comunidade.  

ABSTRACT 

The project started from the desire to spread the 

community, knowledge about sustainability, critical 

and environmental awareness, encouraging to attend 

the Campus João Câmara, within the possibilities as 

an external community. Students from public 

schools, who visited the Campus, knowing the 

structure. Lectures were given within the offered 

proposal, moving to papier maché workshops and 

creation of mamulengos. It is a rich environmental 

experience, cultural and playful, with the desire to 

belong to the IFRN family, bringing the community 

closer. 

1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Biblioteca Ativa se caracteriza por sua importância de cunho crítico-social, na 

medida em que, através da disseminação de conhecimentos acerca de sustentabilidade, reciclagem e 

consciência crítico-cidadã, possibilita despertar o público discente de sua postura de cidadão 

consciente e atuante em sua comunidade. As cinco escolas beneficiadas tiveram as turmas do nono 

ano alcançadas pelas ações do projeto, exceto uma escola da comunidade rural onde as turmas 

contempladas foram as multisseriadas (do 2º ao 5º anos). Percebeu-se que carecia de ações focadas 

na comunidade, promovendo paralelamente o interesse dessa comunidade discente vir a integrar o 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Meio Ambiente; Mamulengos; Educação; Biblioteca. 

KEYWORDS:  Sustainability; Environment; Puppets; Education; Library. 
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corpo estudantil do Instituto. Desta forma, atuar diretamente com a comunidade dentro do foco no 

despertar do cidadão consciente é o objetivo geral, promovendo uma interação entre a comunidade 

externa e interna do Campus. E, como objetivos específicos, buscar conscientizar a comunidade 

discente das oportunidades em se pesquisar mais para estudar, alertar sobre as possibilidades que os 

cursos do IFRN podem trazer para a vida de cada um, bem como promover uma maior interação 

social e cultural dentro das atividades listadas, como: as palestras educativas com temática de meio 

ambiente, sustentabilidade e destinação do lixo; oficinas de papel machê e a oficina de confecção de 

peças (objetos decorativos, brinquedos e fantoches) com o papel machê. Através do 

desenvolvimento do projeto, esperamos agregar mais conhecimento aos alunos e colaborar no 

processo de ensino-aprendizagem juntamente com o corpo docente das escolas contempladas.  

2 METODOLOGIA 

As atividades e ações desempenhadas no projeto foram a visitação do local onde os 

discentes permanecem, para posterior adequação, se necessário, a fim de realizar as palestras e as 

oficinas. Em seguida, realizou-se a visitação dos alunos ao IFRN Campus João Câmara, em que se 

apresentou toda a estrutura do Instituto, bem como a apresentação das possibilidades de cursos, 

onde poderiam ingressar. Na sequência, prossegui-se com a realização de palestras nas escolas, com 

a temática de meio ambiente e sustentabilidade, precedida de reunião com o corpo de professores, a 

fim de se adequar ao momento do plano de aula. Após esse embasamento conceitual de 

conscientização da temática do projeto, realizaremos as oficinas de papel machê, onde o alunos 

aprenderam como transformar o papel sem uso como ferramenta criativa e sustentável, podendo dar 

inúmeros usos a esse subproduto do material que seria descartado. Após essa etapa, acontecerão 

reuniões com os alunos, afim de que eles escolham alguma peça pronta, ou escrevam alguma, para 

os alunos do nono ano. Os alunos das turmas multisseriadas fizeram uma oficina recreativa, onde 

puderam colocar a criatividade em ação e elaborar objetos de acordo com seus desejos. Já os alunos 

do nono ano irão confeccionar mamulengos que servirão de personagens para o grande fechamento 

do projeto: uma encenação de fantoches, feito pelos alunos, para a comunidade de sua escola, e, 

depois, no auditório do IFRN, para a comunidade interna do Instituto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados esperados são um maior envolvimento da comunidade externa na biblioteca 

do IFRN; uma conscientização do papel de cidadão frente aos comportamentos ambientalmente 

corretos; os usos e possibilidades da reciclagem, em especial, do papel machê; o desenvolvimento 

da vertente artística do aluno, aproximando-o da produção teatral e da decoração dos mamulengos; 

além disso, espera-se uma maior sensibilização para que os alunos das escolas públicas de João 

Câmara passem a se interessar e se inscrever para o exame de seleção, promovendo, com isso, 

futuros alunos e profissionais saídos da localidade. A sensibilização da comunidade a respeito da 

importância da formação acadêmica e profissional para a vida dos alunos dentro do IFRN é outro 

item esperado e que motivem os alunos a ingressarem no Campus João Câmara. Além disso, 

fomentar o espírito criativo e inovador, proporcionando uma edificação do saber. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de o projeto estar em andamento, o primeiro impacto foi alcançado, pois alunos de 

duas escolas, que participaram da primeira ação, conhecendo as instalações do Campus João 

Câmara, visitaram espontaneamente a biblioteca do Campus, claramente um reflexo dessa primeira 

1
 Visita dos alunos da Escola Municipal XVI de Junho ao laboratório do Curso de Administração. 

2
 Visita dos alunos da Escola Municipal Cícero Varela ao laboratório do Curso de Administração. 

3
 Visita dos alunos da Escola Municipal Cícero Varela ao laboratório de Física. 

4
 Visita dos alunos da Escola Estadual Antônio Gomes ao laboratório de Biologia. 

5
 Alunos e professores da Escola Municipal Profª Elialda Sabino na Oficina aprendendo a trabalha o papel 

machê. 
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atividade do projeto. Observou-se, também, que o estímulo de alerta aos alunos do projeto, a 

respeito das inscrições para o exame de seleção do IFRN, foi conseguido, pois alguns desses alunos 

retornaram, em outra ação, informando que, por causa do projeto, mudou de ideia e resolveu se 

inscrever no exame de seleção do IFRN. Os professores das escolas contempladas também 

retornaram feed backs a respeito do projeto, dizendo que muitos alunos estavam perguntando 

quando seriam as próximas ações do projeto. Em outras escolas, outros professores perguntavam 

por que não pegar outras turmas, mas infelizmente pelo quantitativo de pessoas no projeto, não era 

possível alcançar mais alunos, quem sabe, com uma maior divulgação do projeto, possa conseguir 

uma ampliação dessas ações num futuro. Espera-se, enfim, com esse projeto, florescer na 

mentalidade dos alunos um pensamento crítico e uma postura ética e cidadã em sua comunidade.  
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ESCOLA SUSTENTÁVEL: CONSTRUINDO A SUSTENTABILIDADE E A 

CIDADANIA AMBIENTAL 

Área temática: Meio ambiente 

RESUMO 

O projeto consiste numa ação de 

fortalecimento do ensino e das práticas de 

educação ambiental em escolas públicas do 

município de Areia Branca-RN. O objetivo 

principal é promover uma cultura da 

sustentabilidade ambiental nas escolas, 

implantando práticas sustentáveis no 

cotidiano, como: consumo racional de água 

e energia, coleta seletiva de resíduos sólidos 

inorgânicos e tóxicos, arborização e horta 

escolar. Já foi introduzida a coletiva seletiva 

de resíduos recicláveis e tóxicos como pilhas 

e baterias.As demais ações estão em 

andamento.

ABSTRACT 

The project consists of an action to strengthen 

teaching and environmental education 

practices in public schools in the city of Areia 

Branca-RN. The main objective is to promote 

a culture of environmental sustainability in 

schools, implementing sustainable practices in 

everyday life, such as: rational consumption 

of water and energy, selective collection of 

inorganic and toxic solid waste, afforestation 

and school garden. The selective collection of 

recyclable and toxic waste such as batteries 

and batteries has already been introduced. The 

other actions are in progress

. 

1    INTRODUÇÃO

A humanidade vive uma grave crise civilizatória. O paradigma civilizatório ocidental 

capitalista que se tornou hegemônico mundialmente com o processo de globalização 

apresenta há décadas sinais notórios de esgotamento. Os inúmeros problemas ambientais 

presentes nas esfera local e global são consequências desse antropocêntrico e contraditório 

modelo de relação homem/natureza presente nessas sociedades. Nesse sentido, essa crise 

possui uma dimensão ética, pois trata-se repensar e reinventar os valores dessa civilização 

no sentido de construir uma ética ambiental capaz de fomentar atitudes e um modelo de 

sociedade sustentável, que conviva de forma harmoniosa com a natureza. Desse modo, 

somente através da educação será possível desenvolver nos sujeitos habilidades e 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentável, Cidadania, ambiente, escola. 

KEYWORDS: Sustainable, Citizenship, Environment, School, 
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competências voltadas para o exercício de uma cidadania planetária pautada na consciência 

da finitude dos recursos naturais e na ameaça que o esgotamento desses recursos representa 

para a humanidade. Por isso, as nossas escolas se constituem no ambiente ideal para 

formar cidadãos ambientais e sujeitos ecológicos. 

Em 1998, o Ministério da Educação, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Fundamental, Orientou o estudo do meio ambiente como uma temática transversal 

nas várias disciplinas desse nível de ensino. No ano seguinte, o Brasil criou sua política 

nacional de educação ambiental, que propõe a presença da educação em todos os níveis da 

educação formal, como prática educativa integrada, contínua e permanente. Apesar dessas 

diretrizes as nossas escolas continuam trabalhando os seus vários conhecimentos de maneira 

descontextualizada e ignorando a necessidade de formação de sujeitos ecológicos, que 

pautem suas ações numa ética ambiental.  

Na verdade, a própria dinâmica das atividades escolares ignora sempre a questão da 

sustentabilidade e a relação entre os conhecimentos transmitidos sobre a questão ambiental 

e situações problemas existentes na escola e na vida dos educandos. Vislumbramos nas 

escolas em geral, resíduos orgânicos e inorgânicos misturados, desperdício de água e 

energia, nenhuma árvore plantada e outras práticas insustentáveis. Nesse sentido, o projeto 

que vem sendo desenvolvido em dias escolas de ensino fundamental I, do município de Areia 

Branca, torna-se extremamente relevante pois introduzirá na dinâmica e no cotidiano das 

escolas hábitos e práticas sustentáveis, possibilitando uma ressignificação e contextualização 

dos conhecimentos sobre o meio ambiente assimilados em sala de aula. Essas práticas, 

podem se transformar em atitudes que serão levadas para as famílias e a vida dessas crianças 

e adolescentes, formando cidadãos ambientais. 

Outro aspecto relevante do projeto é trabalhar a educação ambiental de forma 

contínua, visto que muitos projetos são realizados nas escolas como ações estanques que 

culminam e depois não conseguem transformar efetivamente as práticas do cotidiano 

escolar. Ademais, as atividades procuraram trabalhar a sensibilização para questão ambiental 

de todos os segmentos escolares, desde o aluno, até os funcionário da escola e as famílias. 

No que concerne à formação discente, os alunos envolvidos nesse projeto cursam gestão 

ambiental, diante disso, as várias atividades realizadas no projeto possibilitam aos mesmos 
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oportunidade de contextualizar conhecimentos teóricos adquiridos na academia, sobretudo 

na disciplina de técnicas de educação ambiental. 

O objetivo geral, é Promover uma cultura da sustentabilidade ambiental nas escolas, 

mediante a implantação de novas práticas e atitudes sustentáveis, voltadas para o  

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao desenvolvimento da 

cidadania ambiental 

O projeto, a partir das ações planejadas, tem introduzido no cotidiano das escolas 

práticas e atividades sustentáveis, que tem possibilitado a mobilização da comunidade 

escolar para a questão ambiental. Ademais, a continuidade das ações ao longo do ano letivo, 

rompe com um paradigma de projetos de educação ambiental que são estanques e terminam 

não deixando resultados concretos. A horta, a coleta seletiva, as árvores plantadas, a 

eficiência energética são legados que ficaram nas escolas mesmo após a conclusão do 

projeto. 

2-METODOLOGIA

Inicialmente foi realizada uma reunião de sensibilização com toda comunidade 

escolar(docentes, funcionários, representantes de alunos e pais e equipe gestora), nesse 

espaço foram explicadas as etapas do projeto e a importância do mesmo. Nesse momento 

inicial de sensibilização, também foi encaminhada a formação da comissão de meio 

ambiente e sustentabilidade escolar que é responsável por planejar, implantar e monitorar as 

ações do projeto nas escolas. Depois disso, foi formado com representantes de cada sala de 

aula o clube do meio ambiente, essas crianças e adolescentes trabalham junto com a 

comissão de meio ambiente.Concluido isso, iniciamos o processo de mobilização para 

implantação da coleta seletiva e instalação de um papa-pilhas e baterias nas escolas. Para 

isso, realizaremos palestras e vivências em salas de aula e cada turma fabricou de material 

reciclável um recipiente para resíduos reciclável. Além disso, foi instalado um papa-pilhas 

que receberá também pilhas e baterias de familiares de funcionários e das residências dos 

alunos. Participamos nessa etapa de uma reunião com os pais, para falarmos do projeto e 

sensibilizarmos às famílias com relação à coleta seletiva e danos ambientais do lixo tóxico. 

No momento, está sendo realizado o diagnóstico do consumo e desperdício de água, 

energia elétrica, papel e outros recursos consumidos. Com as informações levantadas a 
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comissão realizará palestras e vivências em sala de aula, objetivando sensibilizar e 

desenvolver em toda comunidade escolar a consciência com relação ao uso eficiente de água, 

energia, papel. Também serão providenciados concertos nas instalações elétricas e 

hidráulicas visando reduzir qualquer desperdício. Serão fixados recipientes para aproveitar 

a água dos condicionadores de ar. Além da adesivação de tomadas, pias e outras instalações 

elétricas hidráulicas e produção de blocos de papéis para rascunho. 

Na terceira etapa trabalharemos a questão da biodiversidade.com a arborização do 

entorno das escolas e o monitoramento do crescimento e rega das mudas pelos alunos. 

Também criaremos a horta escolar, que receberá mudas erva-cidreira, capim santo, hortelã 

e outras plantas medicinais da região.Os alunos receberam orientações para preparar e cuidar 

da horta escolar. 

Semanalmente tem acontecido reuniões da equipe do projeto para avaliar os 

resultados e planejar as ações propostas. Mensalmente a equipe do projeto tem se reunido 

com a comissão de meio ambiente e sustentabilidade escolar com o mesmo obetivo. 

3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Até o presente momento, o projeto já trabalhou nas escolas atendidas a questão dos 

resíduos sólidos, implantando a coleta seletiva e a coleta de pilhas e baterias. Inclusive 

instalando um Papa-pilhas e baterias em cada escola para receber as pilhas e baterias de toda 

comunidade escolar. 

As outras ações em curso e planejadas, introduzirá no cotidiano das escolas práticas 

e atividades sustentáveis, que resultaram na mobilização da comunidade escolar para a 

questão ambiental. A coleta de resíduos tóxicos tem demonstrado a sensibilidade de alunos 

e suas famílias com relação aos problemas ambientais.Ademais, as ações serão 

permanentes(ao longo do ano letivo) tem rompido com um paradigma de projetos de 

educação ambiental que são estanques e terminam não deixando resultados concretos. A 

horta, a coleta seletiva, as árvores plantadas, a eficiência energética são legados que ficaram 

nas escolas mesmo após a conclusão do projeto. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto está em andamento, mas o envolvimento dos seguimentos escolares,já tem 

garantido o êxito do mesmo. Pois a coleta de resíduos tóxicos(pilhas e baterias), por 

exemplo, mobilizou a cidade, com divulgação em blogs e rádios locais e envolvimento total 

de alunos, funcionários e pais. As demais ações também vêm sendo realizada de forma 

pactuada e o projeto é percebido por todos como uma inciativa do IFRN, mas assumida pelos 

segmentos escolares. Isso garantirá o êxito das demais etapas. 
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VIABILIDADE ECONÔMICA E CUSTO BENEFÍCIO DO BIODIESEL 

PRODUZIDO A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL 

NETO, A. V. O1; PRAXEDES, A. V. A2; SOUZA, W.  M3; e SILVA, F. F. M4; 
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente; 

RESUMO 

A possível escassez do petróleo fez com que todos 

ficassem alerta e buscassem fontes de energia 

alternativa para substituir as atuais. Nesse sentido, 

surgiram os Biocombustíveis, que são derivados de 

fontes renováveis. O presente trabalho tem como 

objetivo provar que é possível produzir Biodiesel, um 

biocombustível obtido por meio de transesterificação, 

em condições precárias. Temos como matéria-prima 

o óleo de fritura, comumente jogado fora e que

prejudica o meio ambiente.

ABSTRACT 

The possible shortage of oil has made everyone alert 

and seek alternative energy sources to replace the 

current ones. In this sense, biofuels have emerged, 

which are derived from renewable sources. The 

present work has the objective of proving that it is 

possible to produce Biodiesel, a biofuel obtained by 

means of transesterification, under precarious 

conditions. We have as raw material frying oil, 

commonly thrown away and that damages the 

environment. 

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a produção de biodiesel aumentou substancialmente devido às políticas 

de energia sustentável, os incentivos para uso de fontes renováveis e a mistura do biodiesel com o 

diesel de petróleo. Vários países de todo o mundo têm vindo a desenvolver políticas e legislação para 

incentivar o uso de biodiesel. Principalmente nos Estados Unidos, devido a dependência de redução 

de petróleo e redução de emissão de gás de efeito estufa, já que mais de 4,8 milhões de m3 foram 

produzidos em 2014 (FABER e FERREIRA-LEITÃO, 2016). Nacionalmente, têm-se os Programas 

Brasileiros de Desenvolvimento Tecnológico do Biodiesel – PROBIODIESEL, visando incentivar e 

aperfeiçoar a produção de Biodiesel no país. 

PALAVRAS-CHAVE: Biocombustíveis, Transesterificação, Cinética, Equilíbrio. 

KEYWORDS: .Biofuels, energy, Transesterification, Kinetic, Equilibrium. 
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Em geral, o biodiesel é derivado de óleo retirado de oleaginosas, tais como a mamona, a soja, 

o dendê, o girassol e o algodão. O rendimento é satisfatório, mas por vezes empecilhos como plantar

a cultura, ou encontrar a semente e extrair o óleo, dificultam o processo em suas fases primordiais,

fazendo assim com que alguns profissionais desistam da produção.

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE – estima que o Brasil 

produza cerca de nove bilhões de litros de óleos vegetais por ano. Desse total, três bilhões são somente 

de óleos comestíveis. Estudos mostram que seis milhões e meio de litros de óleo são coletados para 

reciclagem, menos de 1% da produção. Concluímos então que 99% do óleo usado vai para os rios, 

lagos e mares comprometendo seriamente o meio ambiente. 

Realizando a transesterificação do óleo de fritura por rota metílica na presença de catalisador 

básico, podemos ter um biodiesel de qualidade, se realizado anteriormente ao início do processo um 

pré-tratamento, visando eliminar impurezas, corrigir índice de acidez e taxa de ácidos graxos livres 

(DIB, 2010). 

Tendo em vista todos esses pontos, esse trabalho busca a produção do biodiesel a partir de 

matéria-prima reciclada, que caso não fosse transformada em biocombustível ou sabão, certamente 

teria um descarte incorreto, prejudicando assim vários meios. O custo benefício também é 

interessante, sabendo que a obtenção de óleo residual é simples, fácil e barata. Unindo o útil ao 

agradável, visa-se gastar pouco e produzir um combustível de qualidade, capaz de concorrer em 

algumas frentes com os demais. 

2 METODOLOGIA 

O processo de obtenção do Biodiesel a partir da reação de transesterificação foi realizado 

tendo como agente alterante da velocidade de reação a catálise alcalina. Inicialmente, o óleo foi 

coletado em uma padaria no centro da cidade de Caraúbas, sem nenhum custo e levado até o 

laboratório de química geral do IFRN, local onde foram realizados os experimentos. 

Houve um pequeno pré-tratamento do óleo, o qual foi aquecido em banho Maria a cerca de 

75C° e filtrado em um funil de decantação através de um pedaço de algodão, com o intuito de que 

houvesse a eliminação de pequenas impurezas. Pulada esta etapa, portanto, começamos a produção 

do biodiesel medindo 50ml de óleo de fritura em um béquer, junto a 15ml de metanol (CH3OH). 

Devidamente medido, o óleo foi posto no balão de reação. Pesamos 0,75 g de hidróxido de potássio 

(KOH), coletado com o auxílio da espátula e colocado em um béquer na balança analítica. Levou-se 

esse catalizador para o balão de reação dando início a reação de transesterificação com durabilidade 

de 30 minutos no agitador magnético. 

Passados os 30 minutos, obteve-se uma mistura turva com a coloração entre o acastanhado e 

o amarelado. A solução foi removida e transferida para o decantador, permanecendo então até que

ocorresse a separação entre o biodiesel e a glicerina, subproduto que é formado caso haja reação. A

separação ocorre por diferença de densidade. Realizado a separação, a glicerina foi colocada em um

recipiente e o biodiesel levado para ser feito a lavagem por meio da solução de 20% de ácido

clorídrico, para que assim possa diminuir o pH do biodiesel e evitar uma possível formação de sabão

pela hidrólise dos ésteres com a água, visto que este passou pela reação de transesterificação com a

catálise alcalina de hidróxido de potássio.

Após a lavagem ácida do biodiesel, foi realizada mais duas etapas com água destilada. O 

objetivo dessa realização é fazer com haja eliminação de qualquer resíduo indesejado que possa ter 
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sido formado durante o processo de transesterificação, ou ainda, na lavagem. Posteriormente, o 

biodiesel foi dissolvido em hexano (c6h14) e posto em recipiente apropriado, o cromatógrafo. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Tivemos como respostas um biodiesel com 60,1% de rendimento, resultando a obtenção de 

30,360g de biodiesel. Para cálculo desses dados, foi transformado a quantidade de óleo residual de 

ml para g, considerando uma densidade de 0,9g/cm³. 

O resultado obtido é satisfatório levando em consideração o pouco tempo de reação e a 

simplicidade do pré-tratamento. Além disso, percebe-se que presença de água e ácidos graxos livres 

no óleo residual favorece a formação de sabão e consumo de catalisador. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, verificamos que a produção do biodiesel a partir do óleo residual atendeu às nossas 

expectativas, visto que os resultados obtidos mostram uma grande viabilidade socioeconômica e 

ambiental. Problemas nas redes coletoras de esgotamento sanitários - pelo o acúmulo de óleo 

descartado indevidamente - serão minimizados, evitando possíveis entupimentos nesses locais, o que 

favorecerá a comunidade em que esse método for utilizado. 

Por se tratar de um biocombustível, ou seja, uma alternativa limpa e renovável, o biodiesel 

produzido a partir do óleo residual estará diminuído o depósito de CO2 na atmosfera, além de ser 

uma alternativa confiável, renovável e geradora de empregos – nos processos de produção – para a 

população. 
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ANÁLISE DA POLUIÇÃO NO RIO APODI-MOSSORÓ EM DECORRÊNCIA DE AÇÕES 

ANTRÓPICAS 

RESUMO 

O rio Apodi - Mossoró constitui a bacia hidrográfica 

mais importante do Oeste Potiguar, tendo grande 

contribuição na economia e no meio ambiente. 

Contudo, em razão da intensificação de ações 

antrópicas em suas margens, sofre um processo de 

degradação e poluição, causando riscos à 

sobrevivência do seu ecossistema. Portanto, o 

presente artigo tem como objetivo abordar as causas 

da poluição no rio e como isso afeta o meio no qual 

está inserido, através de pesquisas e análise de 

amostra.

ABSTRACT 

The Apodi – Mossoró River constitutes the most 

important watershed of the West Potiguar, and it 

makes a major contribution to the economy and 

environment. Nevertheless, due to the intensification 

of the anthropogenic actions along the riverbank, it 

undergoes a process of degradation and pollution that 

are causing risks to the survival of its ecosystem. 

Therefore, this research paper aims to approach the 

causes of the river pollution and how it affects the 

surrounding environment, through research and 

sample analysis.

1 INTRODUÇÃO 

A importância dos rios para a humanidade é destacada desde a antiguidade, período no qual 

surgiram as primeiras grandes civilizações em torno das margens dos rios (FABER, 2011). Por 

disponibilizarem água e, consequentemente, terras férteis, essas regiões favoreceram o 

desenvolvimento de atividades que garantiam a sobrevivência dos seres humanos, repercutindo na 

fixação e formação de cidades.  

O rio Apodi – Mossoró, principal bacia hidrográfica do Oeste Potiguar, também teve 

participação na formação de várias cidades do estado. Localizado em uma região com clima 

semiárido, ao oeste do Rio Grande do Norte, o rio propiciou a instalação de populações ribeirinhas 

as quais sustentavam-se da agricultura desenvolvida às margens. A partir disso, iniciou-se um 

processo de crescimento populacional e acelerado desenvolvimento industrial ribeirinho, como a 

indústria de charque e a plantação de carnaúbas para retirada da ceiva. Ademais, foi uma importante 

PALAVRAS-CHAVE:  poluição, saúde humana, rio Apodi - Mossoró, ação antrópica, análise. 

KEYWORDS:  pollution, human health, Apodi-Mossoró river, anthropogenic action, analysis. 
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hidrovia para o transporte de produtos a outras regiões, em um período em que o transporte rodoviário 

não tinha sido amplamente incrementado. 

Contudo, esse crescimento ribeirinho não foi bem estruturado e organizado, devido a isso não 

houve regulação ou preocupações com a manutenção e preservação do rio. Assim, o rio começou a 

apresentar problemas ecológicos que afetam direta ou indiretamente o meio ambiente. Dessa forma, 

essa pesquisa busca compreender quais fatores causam essa poluição e como ela afeta o ecossistema 

em sua volta.  

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, foram desenvolvidas pesquisas para compreender a distribuição hídrica do rio 

Apodi – Mossoró para a população e o desenvolvimento urbano em seu entorno, afim de analisar a 

influência da ação antrópica no meio. Em seguida, foram realizadas consultas e descobertas acerca 

de fenômenos como a eutrofização e a biomagnificação, bem como o efeito do acúmulo de elementos 

específicos como oxigênio, fósforo e nitrogênio, as quais permitem a especulação de possíveis 

hipóteses para o problema, cujas, posteriormente, foram comprovadas pela verificação da amostra. 

Para essa etapa foi necessária a leitura de artigos e notícias recentes sobre o estado do rio. 

No dia 8 de março de 2017, foi coletada uma amostra de água do afluente do rio Apodi-

Mossoró na cidade de Pau dos Ferros, para que fosse realizada uma análise físico-química juntamente 

com um técnico químico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros. 

Foram selecionados os parâmetros cor aparente, turbidez, concentração de nitrato e pH, afim de 

analisar a qualidade da água do rio. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O rio Apodi – Mossoró é o maior rio totalmente potiguar, nascendo na Serra da Queimada no 

munícipio de Luís Gomes, além de ser a segunda principal bacia hidrográfica do estado com área de 

14.271 km², o qual corresponde a 26,8% do território estadual. Várias cidades são banhadas pelas 
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Figura 1. Cidades e capacidade total em m3 fornecida a cada uma pelo rio Apodi-Mossoró, segundo a secretaria do meio 

ambiente do Rio Grande do Norte.  

(Fonte: Secretaria do meio ambiente e dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte) 

Entretanto, a presença dessas cidades em seu entorno trouxe repercussões negativas ao rio. A 

instalação de indústrias, fazendas e residências próximos às margens, bem como a retirada de areia 

para a construção civil causam o desmatamento da mata ciliar, deixando as margens do rio 

desprotegidas e causando o assoreamento (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008), ou seja, o acúmulo de 

sedimentos em suspensão. Essas regiões são as mais alarmantes, pois, no leito do rio, são lançados 

líquidos resultantes da atividade industrial e substâncias químicas domésticas, sendo comprovada 

pela existência de metais pesados (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008). Além disso, sem a mata ciliar o 

rio perde os agentes reguladores de temperatura e pH, tornando mais vulnerável a vida aquática. 

O despejo de esgotos e resíduos sólidos são efluentes não tratados lançados no rio e ameaçam 

a permanência da vida nele. A inserção dessas substâncias no rio aumenta a matéria orgânica 

causando desequilíbrio no meio, o que gera aumento do número de alguns seres vivos e a morte de 

outros. Durante o processo de decomposição desses compostos é consumido muito oxigênio, restando 

uma quantidade insuficiente para os peixes, repercutindo em sua mortalidade (TERA, 2013). Já a 

adição de nutrientes, como fósforo e nitrogênio provenientes deles, causa um crescimento excessivo 

das algas, processo conhecido como eutrofização, que, segundo o Portal da Qualidade das Águas 

(PNQA), pode prejudicar o abastecimento público, a recreação e a preservação da vida aquática.  

Segundo o biólogo José Mariano Amabis, isso é causado porque a eutrofização leva a 

proliferação de bactérias anaeróbicas, as quais consomem todo o oxigênio dissolvido em água, 

gerando a morte da fauna e flora. Dessa forma, os rios tornam-se verdadeiros “esgotos a céu aberto”. 

A bioindicação no rio que comprova a existência da eutrofização é o “tapete verde” de Aguapés em 
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vários trechos, o que dificulta a sobrevivência dos seres vivos abaixo dele, pois ela é uma planta 

invasora, que quando instalada consome todo o oxigênio do sistema e possui uma remoção difícil 

(JUSTO, 2016). 

De acordo com Oliveira; Queiroz (2008 apud UFRN, [20??]), a alta escala de metais pesados, 

como cádmio, ferro, cromo, chumbo e zinco, despejados por pequenas indústrias no leito dos rios, é 

preocupante. Esta é causada pelo uso da água pela população ribeirinha, a qual a consome para 

cozinhar, beber e para pesca de peixes destinados à venda, os quais podem ter absorvido esses metais. 

É importante destacar que metais pesados, como o chumbo, quando consumidos por seres humanos 

podem causar câncer de estômago (ROCHA, 2005), esse pode chegar até o organismo humano devido 

ao processo de biomagnificação, o qual consiste na acumulação de uma substância através da cadeia 

alimentar de um nível trófico para outro (MONTONE, 2015). Esse acúmulo atinge não somente 

humanos como quaisquer outros consumidores da cadeia. 
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No que concerne aos resultados obtidos por meio da análise realizada na amostra, observa-se: 

1. Turbidez: 66,2 uT;

2. Cor aparente: 402 uC;

3. pH: 8,91;

4. Concentração de nitrato: 0,1 mg/L.

Quanto a turbidez, o limite recomendado para ambientes onde vivem peixes e outros seres 

aquáticos é de 10 a 40. Dessa forma, existe uma grande presença de sedimentos em suspensão no 

local estudado, o que dificulta a passagem de luz para plantas submersas realizarem a fotossíntese, 

bem como elas absorvem calor adicional proveniente da luz solar que aquece a superfície da água 

(UFRJ, [20??]). Além disso, os sedimentos podem reter toxinas, acumulando a poluição. Como o rio 

sofre com despejo de lixo doméstico por moradores próximos às suas margens e derramamento de 

esgoto, os prejuízos com esses problemas são intensificados pela presença desses sedimentos. 

Segundo a Resolução CONAMA 357, para que o ecossistema aquático não seja afetado o pH 

deve estar entre 6 e 9, sendo o ideal para rios ficar em torno de 7. Entretanto, na amostra o resultado 

obtido ficou próximo do limite recomendado, indicando o estado de alerta para a permanência da vida 

no rio. Há, ainda, a existência de nitrato na água, o que é preocupante, pois, quando despejado em 

cursos naturais de água, elementos como o nitrogênio e o fósforo causam a diminuição do oxigênio 

e a eutrofização (SILVA; BROTO, 2014).   
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Como há turbidez, a determinação de cor deu-se pela cor aparente, a qual indica a presença de 

matéria orgânica, metais e plâncton (algas e seres microscópicos em suspensão) dissolvidos na água. 

Esse número pode constatar, em conjunto com os outros fatores estudados, a comparência de muitos 

nutrientes em suspensão na água o que gera um aumento de algas e cianobactérias em sua superfície, 

as quais consomem o pouco oxigênio que é fornecido devido a turbidez e torna insuficiente a 

quantidade necessária para a vida de peixes. (LANGANKE, 2017). 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O rio Apodi – Mossoró possibilitou a fixação de civilizações na região do Oeste 

Potiguar, oferecendo condições para o desenvolvimento agrícola e, posteriormente, industrial. 

Contudo, com a intervenção da ação antropofágica no meio natural, ocorreram mudanças no seu 

ecossistema, as quais resultaram em um desequilíbrio ecológico.  

O estado atual do rio é de ameaça para a saúde humana, tanto diretamente, pelo consumo por 

populações ribeirinhas, como indiretamente, pelas doenças proliferadas pela presença de bactérias e 

da biomagnificação de metais pesados. 
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 Com tudo isso, fica claro a ausência de uma fiscalização ativa por parte de órgãos públicos 

responsáveis pela preservação, tanto das cidades do curso principal como de seus 

afluentes. Ressaltando também a despreparação de muitas cidades que não apresentam um plano 

diretor, ou seja, um conjunto de regras para o crescimento e a ocupação regular e ordenada de suas 

terras, visando a preservação de meios naturais, como o rio apresentado.  

Dessa forma, para amenizar os efeitos da poluição, é essencial o incentivo de projetos que 

visem ações de conscientização do bom uso da água, sua preservação e de recuperação 

através de tratamentos intensivos, como o projeto “Rio Apodi-Mossoró: integridade a serviço de 

todos”. Ele foi desenvolvido por professores e alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), através da Fundação 

Guimarães Duque e do Programa Petrobrás Ambiental (MEDEIROS, [20??]). 
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ANÁLISE DO TEOR DE ETANOL NA GASOLINA COMERCIALIZADA 

NOS POSTOS DE GASOLINA DO MUNICÍPIO DE APODI-RN 

PAIVA, E. V. S.1;  SILVA, F. V. O.2; SOUZA, J. M.3; MORAIS, L. B. S.4 e SILVA, F. F. M.5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

A pesquisa objetivou de forma geral analisar a 

gasolina comum comercializada por três postos da 

cidade de Apodi, Rio Grande do Norte, visando 

verificar se estas apresentam a adição de etanol anidro 

conforme os padrões estabelecidos por lei (percentual 

de 25% Premium e 27% Comum - margem de 1%), 

para isso utilizamos o método conhecido como “teste 

da proveta”. Obteve-se que apenas um dos postos 

enquadra-se em tais parâmetros, com o percentual 

médio de 28%.

ABSTRACT

The aim of this research was to analyze the common 

gasoline marketed by three gas stations in the city of 

Apodi, Rio Grande do Norte, to verify if they present 

the addition of anhydrous ethanol according to the 

standards established by the law (percentage of 25% 

Premium and 27% Common - margin of 1%), for this 

we used the method known as "test of the beaker". 

According to the results, only one of the stations fits 

in such parameters, with the average percentage of 

28%.

1 INTRODUÇÃO 

A gasolina é um dos combustíveis mais utilizados por veículos automotores no mundo, sendo 

um derivado do petróleo de relevante impacto econômico e ambiental. Os seres humanos são 

extremamente dependentes dos combustíveis fósseis, com intuito de diminuir esta condição surgiram 

os biocombustíveis, que além de evitar a utilização de fontes não renováveis tem um menor impacto 

ambiental. 

No Brasil a gasolina comercializada é adicionada com etanol anidro, sendo seu percentual de 

25 a 27% estabelecido por lei, que começou a vigorar a partir do dia 16 de março de 2015 (Portaria 

MAPA Nº 75 de 05/03/2015). O uso de etanol apresenta diversas vantagens, podendo ser citadas a 

sustentabilidade oferecida pela matéria prima, seu uso reduz a emissão de gases poluentes, além de 

que o etanol apresenta uma maior resistência a detonação, a chamada octanagem, e em conjunto com 

a gasolina pode evitar problemas no rendimento do motor, segundo o site Nova Cana. 

Contudo, o excesso de etanol na gasolina pode provocar danos ao motor do carro conforme o 

seu nível aumenta, podendo acarretar uma maior necessidade de consumo, falhas na bomba de 

combustível e corrosão, especialmente em modelos mais antigos. Portanto, a necessidade de controle 

PALAVRAS-CHAVE: análise de etanol; gasolina comum; Apodi; Rio Grande do Norte; combustível. 

KEYWORDS:  ethanol analysis; common gasoline; Apodi; Rio Grande do Norte; fuel. 
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de qualidade no teor de etanol na gasolina mostra-se deveras importante, de forma a não afetar 

negativamente o consumo desse biocombustível ou os consumidores do mercado.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Etanol 

O etanol (C2H5OH) é uma energia renovável de origem vegetal utilizado largamente como 

combustível para veículos, emitindo uma quantidade de gases poluentes inferior se comparado aos 

combustíveis de origem fóssil. O uso do mesmo é extremamente estratégico, tendo em vista a sua 

eficiência no resultado e, concomitantemente, ser ambientalmente viável e sustentável, sendo possível 

sua produção a partir de diferentes matérias-primas (trigo, cana-de-açúcar, cevada, milho, etc.). 

(BIOBLOG, 2016) 

Dentre os maiores produtores mundiais de etanol, destacam-se os Estados Unidos e o Brasil, 

este é considerado como referência mundial na produção eficiente e sustentável do etanol, utilizando 

principalmente a cana-de-açúcar como matéria-prima. Por outro lado, encontra-se os Estados Unidos, 

que realizam a produção a partir do milho. Além destes, outros países merecem destaque, como a 

China (mandioca, milho e sorgo), a Colômbia (cana-de-açúcar), o Canadá (milho e trigo) e a Índia 

(cana-de-açúcar). (BIOBLOG, 2016) 

2.2 Etanol na Gasolina 

Como consta no site da Nova Cana, o etanol anidro é aquele adicionado à gasolina para que a 

mesma tenha uma melhor performance, aumentando sua octanagem e reduzindo a emissão de 

poluentes na natureza. Segundo a Portaria MAPA Nº 75 de 05/03/2015: 

Art. 1º Fixar, a partir da zero hora do dia 16 de março de 2015, o percentual obrigatório de 

adição de etanol anidro combustível à gasolina, nos seguintes percentuais: 

I - 27% na Gasolina Comum; e 

II - 25% na Gasolina Premium. 

Havendo uma margem de erro de 1% para mais ou para menos. 

2.3 Vantagens do etanol 

Conforme entrevista realizada com o consultor de emissões e tecnologia da Unica (União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar), Alfred Szwarc, comparando-se com a gasolina disponível no mercado, 

o etanol apresenta uma concentração média 100 vezes menor de enxofre, refletindo no fato de que o

etanol praticamente não gera a emissão dos óxidos de enxofre, importante poluente, para a atmosfera.

Outra vantagem é que os compostos orgânicos gerados na queima dos combustíveis são

consideravelmente menos tóxicos e a emissão de partículas de carbono na faixa respirável também é

consideravelmente menor com o etanol. (SZWARC, 2013)

3 METODOLOGIA 

Baseando-se no fato que o etanol possui o grupo OH que é polar, o processo que será utilizado 

baseia-se na separação com a utilização de um fluido também polar que será responsável por separar 
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o etanol da gasolina, já que esta não possui nenhuma parte polar. Trata-se de um método bastante

simples que é denominado “teste da proveta” (Figura 1), havendo a necessidade de:

 50ml de cada gasolina a ser testada;

 150ml de uma solução de cloreto de sódio (NaCl) e água na concentração de 10%, ou seja,

100 gramas de NaCl para cada litro de água;

 Provetas de 100ml limpas, secas e com tampas.

Para realizar a separação da mistura etanol-gasolina torna-se mais eficiente a utilização de

NaCl 10%, pois o mesmo promove o aumento da solubilidade do etanol, porque sendo um composto 

iônico, a solução é mais polar do que a água pura (contém íons), havendo a tendência de maior atração 

das moléculas, desta maneira consegue-se extrair com mais eficiência o álcool da camada orgânica, 

gasolina (apolar). 

Por conseguinte, deve-se inserir os 50ml de gasolina comum na proveta e posteriormente os 

50ml da solução de cloreto de sódio. Ambas as soluções devem ser misturadas, não agitando a 

proveta, mas sim, realizando a inversão da mesma 10 vezes, deixando-a em repouso por 15 minutos. 

Decorrido esse tempo, será obtido a água na parte inferior (tendo em vista que a mesma apresenta 

maior densidade), juntamente com o etanol e a gasolina na parte superior (menor densidade). 

Para conhecer a quantidade de etanol que foi retirada é necessário a análise da coluna de 

solução de cloreto de sódio e etanol, a quantidade de mililitros que estiver ultrapassando os 50ml será 

a quantidade de álcool que foi retirada da gasolina, já que inicialmente tinha-se apenas 50ml dessa 

solução. A porcentagem de etanol presente na gasolina pode ser calculada por: 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 × 100 ÷ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se que as três amostras de gasolinas utilizadas no experimento enquadrem-se nos 

parâmetros estabelecidos por lei, devendo conter, portanto, 27% de etanol anidro na gasolina comum, 

havendo uma margem de erro de 1% para mais ou para menos. 

Figura 1: Teste da Proveta 

Com a realização das análises das amostras adquiridas pelos postos de gasolina, que não serão 

identificados para preservar o nome do estabelecimento, obteve-se os seguintes resultados explanados 

na Tabela 1:  

Fonte:<http://www.metalsinter.co

m.br/metalsinter/html/INMETRO

.htm>. Imagem adaptada 
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POSTO [C2H5OH] 

Experimento 1 

[C2H5OH] 

Experimento 2 

[C2H5OH] 

Experimento 3 

1 25% 26% 25% 

2 25% 23% 24% 

3 28% 28% 28% 

Tabela 1: Porcentagem de etanol nas amostras de gasolina 

Realizando uma média aritmética dos resultados obtidos da gasolina de cada posto, 

verificamos que o posto 1 apresentou uma média de 25,33%, o posto 2 uma média de 24% e o posto 

3 uma média de 28%. Chegando à conclusão de que apenas a gasolina comum comercializada no 

posto 3, enquadra-se nas margens estabelecidas por lei (1% para mais ou para menos, segundo a 

Portaria MAPA Nº 75 de 05/03/2015). 

5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O respectivo projeto possibilitou a realização da análise de qualidade das gasolinas comuns 

comercializadas por alguns dos postos da cidade de Apodi, Rio Grande do Norte, verificando o teor 

de etanol presente em cada uma delas, atentando se as mesmas compreendem os parâmetros 

estabelecidos por lei, de forma a não afetar negativamente o consumo desse biocombustível e os 

consumidores do mercado. Verificou-se que somente um dos postos estava comercializando gasolina 

cujo teor de etanol enquadra-se em tais parâmetros. 

Em trabalhos futuros, pode-se realizar a análise do teor de etanol nas gasolinas 

comercializadas a partir da oxidação do etanol a ácido acético, através da reação com dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) em meio ácido, fazendo com que a solução adquira uma tonalidade verde 

proporcional a concentração de etanol na amostra, possibilitando a análise; visando verificar a 

compatibilidade dos resultados e uma maior precisão (devido a análise de mais de um método), assim 

como o impacto socioambiental gerado pela adição de mais ou menos etanol na gasolina. 
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Diante da problemática existente dos lixões, este 

projeto foi construído com o intuito de produzir 

biogás com o lixo orgânico proveniente do lixão de 

Apodi. Com isso, buscamos propostas para que 

esse biogás fosse usado em entidades do  

ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE BIOGAS A PARTIR DO 

REAPROVEITAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS DO

LIXÃO DE APODI-RN 

D.L.M.Oliveira1, M.L.F.Maia2, V.B.P.Gomes3 e V.V.S.Marinho4

1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Meio ambiente 

RESUMO

município, afim de diminuir os gastos financeiros 
com a produção de GLP e de energia elétrica. Os 
dados experimentais foram obtidos da secretaria 
de urbanismo de Apodi-RN, com produção 

estimada de 146,88 m
3
 de biogás por ano o que

equivale a 89,5 litros de gasolina. 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos sólidos, Lixão, Biodigestor. 

ABSTRACT 

In the face of problematic existing landfills, this 

project was built with the aim of producing biogas 

with organic waste from the landfill to Apodi. With 

this, we seek proposals for this biogas was used in 

entities of the municipality in order to decrease the 

financial expenses with the  

 

production of LPG and electric power. The 

experimental data were obtained from the 

secretariat of urbanism of Apodi-RN, with 

estimated production of 146,88 m3 of biogas per 

year which is equivalent to 89,5 litres of gasoline.  

KEYWORDS: Solid wastes, Dump, Biodigester. 

1 INTRODUÇÃO 

No mundo atual, a demanda de energia e o volume do lixo crescem de formas alarmantes, e 
usar esse crescimento desenfreado de forma inteligente é um dos grandes desafios da atualidade no 

mundo tecnológico. Essa é uma das razões pelo qual muitos países estão investindo no 
reaproveitamento energético do lixo. 

Dentre os possíveis impactos gerados pelos lixões, pode-se destacar aqueles elencados por Batista 

et. al. (2010), que afetam as esferas ambiental, sanitária, econômica e social. Ambientalmente, os lixões 

produzem impactos como degradação da paisagem natural; contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas; contaminação do solo; depreciação da qualidade do solo, por meio de redução do processo 

de infiltração e danos à microbiota; pressão sobre micro habitats da fauna terrestre, por meio da atração 

de espécies exóticas; além de supressão da vegetação local.  
A questão sanitária refere-se à atração e proliferação de macro e micro vetores como ratos, 

baratas, mosquitos, bactérias e vírus, que são responsáveis pela transmissão de várias doenças como  
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leptospirose, dengue, cólera, diarreia, febre tifoide, dentre outras. Ainda de acordo com Batista (2010), o 

mesmo estudo traz a informação de que pesquisas feitas na cidade de Campina Grande-PB demonstram 

que 95% dos catadores sofrem com problemas de verminoses, além de outros problemas.  
Socialmente, os lixões configuram-se como um grande problema, pois atraem catadores, que 

por não possuírem outra perspectiva de renda, encontram nos lixões sua fonte de subsistência, muitas 
vezes alimentando-se de resíduos encontrados nestes locais. 

Nesse sentido, é possível verificar que a população de Apodi-RN localizada no Oeste Potiguar, 
vem sofrendo com problemas de poluição ambiental causadas pelo acúmulo de lixo produzido na 
zona urbana e que é depositado a céu aberto sem qualquer tipo de tratamento ou controle. Muitas já 
foram as tentativas de solucionar tal problema, porém, até hoje nenhuma medida foi tomada. Com 
isso, é notório os transtornos que o lixão traz, tanto para os moradores de regiões circunvizinhas, que 
sofrem com a fumaça produzida nas vezes em que ocorre a queima resíduos sólidos urbanos (RSU) 
ali presentes, como para o lençol freático riquíssimo existente naquele local. 

2 METODOLOGIA 

O projeto vai utilizar metodologia de pesquisa exploratória com aquisição de dados nos órgãos 

oficiais de coleta e tratamento de resíduos do município. Além disso, fará levantamento, atualização 

e análise de bibliografia especializada, referente ao tema de pesquisa, utilizando para isso os recursos 

existentes como a Prefeitura Municipal de Apodi, a Secretaria de Urbanismo, reportagens sobre o 

lixão de Apodi. Essa pesquisa se dará nas conversas com os responsáveis pela cidade como também 

através de acesso a fontes disponibilizadas na internet e visitas ao devido local. 

Para a obtenção da estimativa de biogás, que será produzido com os resíduos orgânicos do 
lixão, foi construído um mini biodigestor em laboratório a fim de se obter alguns dados da geração 

de biogás. 

Figura 1- Biodigestor finalizado 
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FONTE: Elaboradores do projeto 

Para termos uma melhor noção da produção do biogás através do lixo, foi construído uma 

espécie de simulação em laboratório do biodigestor que possivelmente poderia ser implantado afim 

de dar um destino adequado ao lixo orgânico de Apodi. Os experimentos se deram da seguinte forma: 

utilizou 200g de esterco bovino para que tivéssemos a presença das bactérias no biodigestor; 2kg de 

resíduos orgânicos; como a proporção utilizada foi de 2:1 de água, utilizamos 4L de água na parte da 

comida e em seguida 400mL de água após a colocada do esterco. 

Para a construção do Biodigestor foi necessário: 

 Vasilhame de água mineral com capacidade de 20L;

 Proveta de 100mL;

 Kitassato de 100mL;

 Mangueira de borracha;

 Mangueira e plástico flexível;

 Fita veda rosca;

 Bexiga.

Inicialmente, foi colocado o kitassato com água ligado por uma mangueira recipiente que continha 

os resíduos, para isso foi necessário a utilização da fita veda rosca para impedir que houvesse qualquer 

saída de gás no encontro da mangueira de borracha com a outra mangueira de plástico. Em seguida, 

colocou-se uma outra mangueira ligando o kitassato a uma proveta com o objetivo de que, a partir do 

momento que fosse sendo produzido o biogás no vasilhame, o mesmo fizesse com que a água do kitassato 

fosse transferida para a proveta por meio da pressão exercida por ele. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No município são coletadas cerca de 576 toneladas de lixo por mês, sendo que a grande 
maioria desse resíduo poderia estar sendo reaproveitada para a própria cidade, podendo assim, reduzir 

os gastos com a energia e contribuir com o meio ambiente. E o presente projeto tem o objetivo de 
promover essa reutilização do resíduo de forma proveitosa. 

A implantação de biodigestores poderia se dar em terrenos da prefeitura, tanto na zona rural como 

urbana, com o objetivo de aproveitar os resíduos orgânicos que até então não tinham nenhuma finalidade, 

amenizar os danos socioambientais, bem como gerar renda com a comercialização do biogás e 

biofertilizante e diminuir os gastos com eletricidade na iluminação pública, por exemplo. 

Foi acompanhado o experimento dia após dia, e cada vez que a proveta com capacidade de 
100mL era preenchida, retirava-se o líquido da mesma e colocava novamente no kitassato o processo 
continuasse. 

O experimento durou aproximadamente 40 dias, e durante esse período a proveta foi 
preenchida completamente por três vezes. Como a mangueira que ligava o biodigestor e o kitassato 

provavelmente estivesse contida de biogás, foi calculado o gás que poderia estar preenchendo o local 
juntamente com o restante que estava passando para o kitassato. 

Após observarmos o funcionamento do biodigestor que foi construído no campus, temos 
aproximadamente a quantidade de biogás que seria produzido caso fosse implantado um biodigestor 
para receber a demanda de lixo orgânico do lixão de Apodi.  
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Depois de realizar a transformação de mL para m
3
, obteve um valor de aproximadamente

3,4x10
-4

 m
3
 ou 0,00034 m

3
 de biogás produzido no mini biodigestor.

Como no município há uma produção de cerca de 576 toneladas de lixo por mês e os resíduos 
sólidos produzidos em município com menos de 50 mil habitantes caracterizam-se por apresentar alto 
teor de matéria orgânica (50% a 70%) e considerável percentual (8% a 15%) de material reciclável 
(Pereira Neto, 1995), a cidade de Apodi produziria aproximadamente 72.000 kg de matéria orgânica 
mensalmente, ou seja, caso o biodigestor fosse implantado na cidade, teríamos uma produção em 

torno de 12,24m
3
 de biogás por mês. Essa quantidade seria equivalente a 17,50 kW de energia elétrica

ou 5,50 litros de gás de cozinha, por exemplo. 

Figura 2 – Biodigestor em seu 15º dia de experimento 

FONTE: Elaboradores do projeto 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos então que o trabalho realizado foi de suma importância para nosso crescimento 
acadêmico e social, tendo em vista que interagimos com diversos setores da sociedade, desde a 
Secretaria de Urbanismo da cidade de Apodi, licenciandos em química do IFRN como também com 
outros setores do campus. 

Dentre as vantagens já citadas no decorrer do trabalho, o biodigestor possui um baixo custo 
em sua implantação, baixos custos operacionais e demanda uma pequena área para sua instalação, o 
que favorece a diminuição de gastos bem como o retorno de investimento que poderia ser observado 
em poucos anos de funcionamento. 

Para finalizar, caso o biodigestor fosse implantado na cidade de Apodi, teríamos inúmeros 

benefícios, dentre eles a produção de gás de cozinha que poderia ser utilizado nas entidades da 

prefeitura,  como por exemplo creches, centros de saúde, escolas municipais, entre outros. Em resumo, 
reduziria a contaminação e poluição em prol do aproveitamento energético de uma fonte que até 
então é considerada sem utilidade para o corpo social, o lixo. 
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RESUMO 

Nas últimas décadas o meio ambiente vem passando 

por alterações e gerando impactos ambientais 

negativos. Diante disso, faz-se necessário o despertar 

do interesse da sociedade pelas questões ambientais. 

Este trabalho aborda a realidade do alto consumo e 

desperdício de papel dentro do IFRN-Santa Cruz. 

Assim, o objetivo é propor meios de reaproveitar o 

papel desperdiçado, através de oficinas, onde são 

produzidos objetos com papéis reciclados, 

desenvolvendo a conscientização de alunos, 

servidores e comunidade para o uso adequado do 

papel e os impactos causados pelo lixo.  

ABSTRACT 

In the last decades the environment has been 

undergoing changes and generating negative 

environmental impacts. Given this, it is necessary 

to arouse society's interest in environmental issues. 

This paper addresses the reality of the high 

consumption and waste of paper within IFRN-

Santa Cruz. Thus, the objective is to propose ways 

to reuse waste paper, through workshops, where 

objects with recycled papers are produced, 

developing the awareness of students, servers and 

community for the proper use of paper and the 

impacts caused by garbage.

PALAVRAS-CHAVE: reciclagem, papel, oficinas 

KEYWORDS:  recycling, paper, paper shops 
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1 INTRODUÇÃO 

Com princípio na revolução industrial do século XVIII, o consumismo é um dos fatores que 

acarretam diretamente na produção desenfreada de lixo. A preocupação com o que fazer não é um 

problema relativo, tendo em vista que o lixo é coletado e levado a um aterro, juntamente com o lixo 

das residências/espaços da área. Neste local, podem ser reaproveitadas algumas matérias-primas, 

como o plástico, o resto é lixo. 

Observando a problemática é possível notar essa realidade no nosso cotidiano, seja nas 

cidades, em nossa casa, nos comércios, lugares públicos e privados. Em uma instituição de ensino 

como o IFRN campus Santa Cruz, é nítido a grande produção de lixo, nas diversas formas: orgânicos, 

recicláveis e químicos, que vem das atividades realizadas dentro do próprio instituto. 

Por ser uma instituição educacional, um dos materiais mais utilizados é o papel. Utilizado em 

atividades avaliativas, exercícios, cadernos, apostilas e documentos, é de extrema importância obter 

uma grande quantidade deste material. Embora o uso seja necessário, a problemática se concentra em 

saber o que fazer depois que este não for mais necessário. 

Neste contexto, alunos do IFRN campus Santa Cruz, desenvolveram um projeto de 

reaproveitamento de papel, visando dar um destino diferente a este material. Além de conscientizar 

os docentes e discentes, assim como a população circunvizinha, são promovidas oficinas mostrando 

que é possível encontrar uma utilidade posterior ao descarte do material. 

2 METODOLOGIA 

A partir da observação do cotidiano da instituição, foi identificado que uma grande quantidade 

de papel é utilizada e desperdiçada (Figura 1 e Figura 2), sem, contudo, existir uma proposta de 

reaproveitamento desse lixo. Foi então, que surgiu a ideia de se pensar em um modo de 

reaproveitamento desse papel com o objetivo de conceder uma nova função para o que antes era 

considerado lixo e promover a conscientização de alunos e servidores para o uso adequado do papel. 

Figura 1 – Apostilas e documentos 

impressos na gráfica do IFRN Santa Cruz. 

Figura 2 – Lixo da produção da gráfica 

do IFRN Santa Cruz. 
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Como metodologia de atuação, foi desenvolvida a ideia da realização de oficinas de 

reaproveitamento de papel, em um projeto denominado “recicloteca”. A ideia das oficinas do 

recicloteca concentra-se no desenvolvimento de objetos como blocos de notas, porta lápis, caixinhas 

e origamis executados com o papel já utilizado na instituição e proveniente das atividades cotidianas. 

De modo complementar, durante as oficinas são desenvolvidas apresentações e explicações sobre a 

reciclagem do papel, com o intuito de despertar o interesse do público alvo para o reaproveitamento 

do papel, bem como alertar para os impactos causados pelo lixo.  

As oficinas do Recicloteca consistem na prática de duas técnicas: a reciclagem e o papel 

machê. Na realização de oficinas para o reaproveitamento e a reciclagem de papel utilizamos provas 

ou documentos que iriam para o lixo e iniciamos o processo, com a técnica de reciclagem obtemos 

papéis prontos para serem utilizados no cotidiano, assim como também é feito blocos de anotações, 

envelopes para cartas e caixinhas através dos papéis reciclados. Na realização da técnica de papel 

machê, que também faz o uso de papéis que iriam ao lixo, produzimos chaveiros, porta lápis e dados 

para jogos, assim vamos sempre transformando o que seria “lixo” em um novo material a ser usado. 

A técnica do papel machê é realizada com o auxílio de cola, papéis que ficam de molho e depois são 

triturados e farinha de trigo, após a junção desses elementos deixamos a massa do papel machê pronta 

e damos formas a objetos, assim como também criamos novos objetos com a massa em questão 

(Figura 3). 

 Figura 3 - Fabricação do papel machê nas oficinas 

Como experiência prática, foi desenvolvida uma oficina na qual os participantes montaram 

um porta objetos (Figura 4 e Figura 5) utilizando papéis coloridos e rolos de papel higiênico e papel 

toalha recolhidos na instituição. Como material complementar, foi utilizada cola e cartolinas de 

trabalhos antigos. A montagem ficou a critério da criatividade de cada aluno que montou o seu próprio 

porta objetos. Outra aplicação da oficina do recicloteca consistiu na elaboração de um bloco de notas, 

executado a partir folhas usadas recolhidas no IFRN Santa Cruz. As folhas foram coladas e 

grampeadas na formação de cada bloco que serão utilizados no cotidiano dos estudantes. Na 

conclusão da oficina os alunos apresentaram o projeto do “recicloteca” com seus objetivos e 

fundamentos, abordando o tema dos impactos causados pelo lixo e a urgência pelo desenvolvimento 

de atitudes conscientes voltadas à sustentabilidade ambiental. Na oficina houve a participação de 

alunos da própria instituição e também de pessoas da comunidade. 
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Figura 4 – Bloco e porta objetos 

desenvolvidos pelos alunos durante a oficina do 

recicloteca. 

Figura 5 – Material reaproveitado 

utilizado na oficina do recicloteca. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com a produção da oficina surpreendemo-nos com grande dedicação dos incluídos em elaborar as 

peças, atuando tal como meio de prosperar a utilidade clarividente do papel e conceder uma inovação 

a algo que antes era visto como resto, o que se ajusta nos intuitos do projeto campus verde. Além de 

que, as oficinas possibilitaram da engenhosidade e relação dos aprendizes. 

Chegando a conclusão, pode-se dizer um fruto concordante foi chegado, na proporção em que os 

integrantes puderam conhecer uma experiência de conscientização através da abordagem teórica e 

prática. Buscou-se, no decorrer da oficina estimular o senso crítico dos estudantes e das pessoas da 

comunidade para o assunto em pauta e, de modo consequente incrementar um novo ponto de vista 

para o consumo consciente e os impactos provocados pelo lixo. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensando no problema do desperdício de papel no IFRN e considerando os objetivos do 

projeto Campos Verde, surgiu a ideia de trazer para o Campus Santa Cruz a conscientização acerca 

do uso do papel através de uma abordagem dinâmica das oficinas, no qual os alunos e servidores são 

responsáveis por essa mudança. Buscando o contato entre os mesmos, decidiu-se promover o 

desenvolvimento de uma oficina, no qual além da conscientização do problema também são 

apresentadas algumas ideias para tentar minimizá-lo, através de uma ação criativa e didática. Nas 

oficinas são desenvolvidos bloco de notas e porta-lápis, reaproveitando o papel usado pela instituição. 

A troca de conhecimento apresentada, foi de grande crescimento para os envolvidos, 

principalmente para os organizadores do trabalho, que puderam se aprofundar mais no tema e pensar 

em soluções para um problema observado no cotidiano. 

Em suma, é necessário que além da conscientização dos docentes, discentes e servidores, 

também o incentivo ao pensamento sustentável da comunidade, observando que nela também há uma 
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significativa quantidade de lixo produzida diariamente, onde o reaproveitamento dos materiais é uma 

ação pouco difundida. O projeto vê, portanto, a possibilidade de ampliar a atuação das oficinas para 

mais pessoas da comunidade local com o objetivo de servir e levar à comunidade o pensamento 

sustentável da reutilização dos materiais. 
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RESUMO 

O projeto de extensão teve como objetivo geral levar 

o conhecimento da técnica de fabricação caseira a

frio, do sabão através do óleo de frituras à

comunidade de bairros carentes da cidade de Nova

Cruz/RN. Com o intuito de promover a educação

ambiental através de práticas sustentáveis. Logo,

mostrando a importância do reaproveitamento de 

resíduos que poluem o meio ambiente. Assim, 

proporcionando a produção do sabão para o 

consumo próprio e podendo ter até uma perspectiva 

de geração de renda através da produção do mesmo 

para a economia doméstica das famílias carentes. 

ABSTRACT 

The extension project had as general objective to 

take the knowledge of the homemade technique 

cold, from the soap through the oil of fried food to 

the community of needy neighborhoods of the city 

of Nova Cruz / RN. With the aim of promoting 

environmental education through sustainable 

practices. Soon, showing the importance of the reuse 

of waste that pollute the environment. Thus, 

providing soap production for own consumption and 

may even have a perspective of income generation 

through the production of the same to the domestic 

economy of poor families. 

1 INTRODUÇÃO 

Perante a necessidade de a sociedade compreender a problemática que o descarte do óleo de 

fritura usado nas residências e descartado fora (meio ambiente) acarreta diversos prejuízos. 

Porquanto o descarte inadequado sucede ineficiência no sistema de tratamento de esgotos, em razão 

de que o sistema tradicional, não estar apto para separar esgotos domésticos provenientes de água 

do banho, limpeza de roupas, louças ou descarga do vaso sanitário, entre outros, dos óleos de 

frituras lançados nos coletores de esgotamento sanitário. 

Considerando que a junção do óleo oriundo de várias residências, transforma-se numa 

espécie de "capa", "cobertura" sobre o esgoto abaixo, mais denso. Logo, quando esses chegam às 

lagoas de tratamento, impedindo que os raios solares atuem no processo de tratamento bem como 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, reaproveitamento, meio ambiente. 

KEYWORDS: sustainability, reuse, environment. 
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de serem lançados nos mananciais em conjunto com a água proveniente do tratamento 

anteriormente feito. Desse modo, causando além de um tratamento ineficiente, problemas na flora e 

fauna do ecossistema aquático. 

Ademais, em decorrência do grande acumulo de produtos oleosos/gordurosos lançados nos 

efluentes domésticos destinados ao tratamento da E.T.E (Estação de tratamento de esgotos). Por 

conseguinte, se verificou uma má eficiência em seus tratamentos, decorrentes da grande camada 

acumulada de óleos nas lagoas de tratamento. Assim, formando uma espécie de proteção/escudo 

contra os raios solares, acarretando num desequilíbrio no tratamento, por pular ou alterar etapas 

necessárias para um tratamento eficiente. 

Segundo Jacobi (2003), “Assim, a ideia de sustentabilidade implica a prevalência da 

premissa de que é preciso definir limites às possibilidades de crescimento e delinear um conjunto de 

iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e participantes sociais relevantes e 

ativos por meio de práticas educativas e de um processo de diálogo informado, o que reforça um 

sentimento de corresponsabilidade e de constituição de valores éticos”. Dessa forma, atentado para 

as consequências sucedidas pelo descarte inadequado do óleo de fritura no meio ambiente, é 

essenciais iniciativas que desenvolva na sociedade o interesse por atitudes que vissem a 

sustentabilidade.  

Em razão disso, o projeto de extensão teve como objetivo geral levar o conhecimento da 

técnica de fabricação caseira a frio do sabão através do óleo de frituras à comunidade de bairros 

carentes da cidade de Nova Cruz/RN. 

Assim sendo, considera-se como resultados esperados, após o termino do projeto a 

conscientização da comunidade da cidade de Nova Cruz/RN, em relação aos benefícios trazidos ao 

meio com a atitude da reutilização do óleo. Todavia, a realização do projeto passou por diversos 

desafios como a disponibilidade do recurso tempo e dificuldades nas visitas à comunidade e na 

fabricação do sabão. Destarte, foi necessário um intenso auxilio do coordenador do projeto para 

traçar melhorias nas estratégias que se sucedeu ao objetivo. 

2 METODOLOGIA 

Para o alcance do objetivo proposto anteriormente, iniciou-se com os alunos do IFRN, 

Campus Nova Cruz, nas comunidades carentes da região de Nova Cruz/RN, a divulgação da 

realização do projeto. Dessa maneira, após entrar em contato com algumas comunidades e informar 

da realização do mesmo, o projeto, tencionou em seus procedimentos e técnicas o planejamento e a 

elaboração de um folder para distribuição, com informações de como se fabricar o sabão, além de 

mostrar a problemática ocasionada a partir do lançamento de óleos de frituras no meio ambiente ou 

até mesmo em esgotos domésticos. 

Sendo iniciado o trabalho desde o ano de 2015, com duas turmas dos cursos técnicos 

integrados matutinos de informática (4º ano) e administração (2º ano) do IFRN/RN, para dar início 

a um trabalho voluntário, mostrando a necessidade que a sociedade deve ter sobre o conhecimento 

da problemática que o óleo de frituras usado nas residências e descartado fora (meio ambiente) traz 

de prejuízo para ela mesma. 

Entretanto, o projeto de extensão começou efetivamente em 2016, com 8 alunos, podendo 

esse número crescer à medida que o projeto estivesse em andamento, tais discentes pertenciam ao 3º 

ano integrado do curso de Administração turno matutino, qualificados para que os mesmos 

pudessem produzir o sabão com o óleo de frituras recolhido nas residências dos próprios alunos e 
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das pessoas da comunidade. Conscientizando à comunidade sobre os problemas enfrentados por 

essa problemática e dando alternativas de usar esse conhecimento para benefícios próprios. Deste 

modo, surge à ideia da produção de sabão ecológico a partir do óleo/gorduras usados no dia-a-dia, 

podendo mostrar que a pratica da ideia apresentada pode trazer benfeitorias ou até algum possível 

extra financeiro.  

Em seguida, após o período de estudo e pesquisa decidiu-se fazer uma demonstração de 

como fabricar o sabão ao vivo na EXPOTEC/NC. Demonstração essa, planejada para minimizar as 

possíveis dúvidas da comunidade, quanto as etapas de fabricação do sabão. E aprimorando às 

temáticas ambientais dentro do cotidiano dessas pessoas nas explicações da apresentação. 

Baseando-se na prática da produção do sabão a partir da utilização o óleo de frituras, seguiu-

se a seguinte formulação: 5 L de óleo de frituras, 1 kg de soda cáustica e 1 L de água. Essência e 

corante participam como itens opcionais. Dissolve-se a soda cáustica em 1 litro de água (lixívia). 

Acrescenta-se a mistura ao óleo, mexendo sempre até engrossar. Acrescentar a essência e o corante 

se houver. Mostramos também como se fabricar de maneira proporcional, para aqueles que tinham 

pouco material, ou que gostariam de fabricar o sabão apenas para seu consumo. Por fim, transfere-

se para as formas, que podem ser de madeira, papelão ou plástico. Após o endurecimento, faz-se o 

corte das barras. Sendo usado o sabão somente depois de uma semana para garantir que a reação 

seja totalmente realizada. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Adentrando no que concerne aos resultados alcançados, tendo em vista que o uso 

inadequado do óleo de fritura é um assunto comum em quase todas as residências. Porquanto se 

trata de uma problemática que atinge praticamente a todos, logo não seria correto afirmar que a 

maneira de satisfação das necessidades básicas do homem no mundo de hoje, revelam-se 

simplesmente insustentáveis, vendo que como foi mostrada, a produção de sabão através do óleo de 

frituras é uma iniciativa sustentável. 

Contudo, a possibilidade de uma iniciativa sustentável sucedida pelo projeto passou por 

problemas como a disponibilidade de tempo dos discentes para visitas na comunidade carente e 

dificuldades na produção do sabão. Entretanto, tais problemas não foram capazes para 

impossibilitar a efetuação do propósito desejado. 

Enfim, os resultados obtidos ao término do projeto foram à aprendizagem da importância da 

utilização adequada do óleo de fritura para produção de sabão entre todos os envolvidos. Dessa 

maneira, possibilitando evitar problemas com o meio ambiente e o tratamento do esgoto. 

Ficou claro, desse modo, ser essencial a consciência do fato de que, mais cedo ou mais 

tarde, será preciso procurar preservar à natureza, para que não só as gerações futuras possam 

usufruir dessa, mas também a geração contemporânea. 

Considerando, ainda, o que mostra as imagens abaixo, em que a primeira exibiu uma etapa 

do processo de produção do sabão, a filtração do óleo, já a segunda revela o sabão finalizado. 
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1-figura: Óleo recolhido sendo filtrado.

Fonte: fotografia do projeto, (2016). 

2-figura: Amostra do sabão finalizado.

Fonte: figura da pesquisa, (2016). 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alicerçando-se nas últimas considerações do trabalho, haja vista que nem todas as etapas 

propostas pelo projeto foram realizadas como a demonstração da fabricação do sabão ao vivo na 

EXPOTEC/NC, em decorrência do evento ter sido cancelado no período de andamento do projeto. 

Desse modo, por contratempos maiores a demonstração não foi exequível. Porém foi possível ser 
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demostrado em algumas residências das pessoas carentes, para grupos de pessoas, as quais elas 

mesmos iriam repassando a experiências para seus vizinhos, familiares e conhecidos.  

Todavia, devido às outras etapas do projeto, foi permitido verificar-se o pouco 

conhecimento das pessoas acerca da temática de sustentabilidade e reutilização do óleo. Logo, 

houve um pequeno avanço, porém, há um longo caminho a ser percorrido para que se possa 

alcançar a tão desejada nomenclatura de “Sociedade Sustentável”, sendo as pequenas atitudes 

diárias que irão garantir a preservação do planeta terra. 

É perceptível, portanto, que a consciência ecológica que esse trabalho propôs foi o êxito 

fundamental alcançado. Dessa maneira, dando também o primeiro passo para que mais projetos 

com uma visão sustentável. 
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UMA ESCOLA CONSCIENTE 

RESUMO 

Este projeto propõem uma metodologia de 

conscientização ambiental a partir de uma 

administração correta do lixo. Nosso objetivo 

principal é realizar com alunos da educação 

infantil gincanas, brincadeiras e palestras que 

trabalhem o reaproveitamento do lixo. Além 

disso, implementar nas escolas do município 

hábitos que priorizem mais o reuso de 

materiais, menor uso de energia e economia 

da água. Essa metodologia certamente irá 

servir para evitar o acúmulo na natureza e 

poluição ambiental. 

ABSTRACT 

This project proposes a methodology of 

environmental awareness from a correct 

management of garbage. Our main goal is to 

perform with students of early childhood 

education scavenger hunts, games and 

workshops that work the reuse of waste. In 

addition, implement in schools of the 

municipality habits that prioritize the reuse of 

materials, use less energy and economy of 

water. This methodology will certainly serve to 

prevent the accumulation in nature and 

environmental pollution. 

KEYWORDS: Awareness, administration, reuse. 

PALAVRAS-CHAVE: Conscientização, administração, reaproveitamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente o lixo é um dos fatores prejudiciais ao meio ambiente por conter agentes 

poluentes de natureza química, genética e radiação. Os problemas gerados pelo descarte 

inadequado do lixo são muitos e, geralmente, visíveis. Na maioria dos casos, eles se configuram 

como agressões ambientais e até como uma questão sanitária que coloca em risco à saúde 

pública. A cada 24 horas o Brasil produz 240.000 toneladas de lixo - sujeira que seria suficiente 

para lotar 1160 aviões cargueiros do tipo Boeing 747. 

O volume de lixo doméstico duplicou nos últimos 15 anos. Hoje, compram-se muito mais 

produtos industrializados que na década passada, incluindo alimentos e bebidas. São toneladas de 

embalagens de leite, montanhas de copinhos de iogurte, fraldas descartáveis, entre muitas outras 

coisas. 

O maior problema é que, enquanto a população adquire hábitos de primeiro mundo e 

consome produtos de melhor qualidade, o tratamento do lixo continua sendo de país pobre. Hoje, 

95% de tudo o que é jogado fora não recebe nenhum tipo de tratamento e vai parar em lixões. 

Legalmente, os lixões já deveriam ser extintos desde 2014, período em que a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), determinou seu fechamento. Porém, de acordo com o 

portal Organics News Brasil, em matéria do dia 21 de novembro de 2015, cerca de 60% dos 

municípios brasileiros ainda destinam os resíduos municipais para estes locais. 

O lixo em contato com a água das chuvas produz o chorume, que possui mau cheiro e 

uma cor forte, que ao penetrar no solo atinge as águas existentes sob ele, sem esquecer que ao 

contaminar o solo transmite danos na saúde das plantas daquela região, e também as pessoas que 

entrarem de forma direta ou indiretamente em contato com aquele solo e os resíduos dele, 

podendo causar ainda: deslizamentos de encostas, assoreamento de mananciais e enchentes. 

Uma solução para conter grande parte desses problemas enfrentados hoje pelo mal descarte 

do lixo é a conscientização ambiental nas escolas de educação infantil. A educação ambiental 

tornou-se lei em 27 de abril de 1999, pela Lei N° 9.795 – Lei da Educação Ambiental, onde em seu 

Art. 2° afirma: "A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal”. 

É de suma importância as crianças aprenderem desde cedo a administração correta do lixo e 

a importância da sua reciclagem para evitar o acúmulo na natureza e poluição ambiental. As escolas 

precisam intensificar suas políticas de educação ambiental, a criança de hoje será o adulto de 

amanhã, e ele irá precisar ter consciência de consumo dos recursos naturais. 

A sociedade exige um cidadão consciente, participativo e responsável pelo ambiente onde 

vive. É importante estimular as escolas a promover um senso crítico nos alunos sobre os problemas 

ambientais. Temos como objetivo também incentivar que os funcionários usem menos água e 

energia, façam um cronograma semanal sobre a quantidade de alimento que vai ser servido, para 

evitar maiores desperdícios. As escolas as vezes não conseguem ter um planejamento sobre 

conscientização ambiental e nem de uma orientação sobre administração do lixo por falta de 

recursos ou materiais. Através deste projeto as escolas serão beneficiadas e poderão ter acesso a um 

planejamento que vai auxiliar no ensino a educação ambiental. 
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2 METODOLOGIA 

Serão desenvolvidas rodas de conversas com as crianças para que elas possam construir um 

pensamento mais amplo sobre os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto do lixo, será 

trabalhado o reaproveitamento do lixo, e a sua correta separação. 

 A distribuição de folders para que a educação ambiental também seja praticada fora dos 

muros da escolar - motivando dessa forma que aquilo que os alunos estão aprendendo dentro da 

escola continue em casa com a ajuda dos pais a adoção de novos hábitos, tais hábitos também 

possam se permear entre os funcionários da escola.  

Ensinar como fazer a compostagem para ser usada com os restos de comidas deixada pelo 

aluno, que não podem ser aproveitadas de outra forma. Incentivar que as escolas mudem seus 

hábitos e intensifiquem a conscientização sobre o meio ambiente, que as suas políticas de educação 

ambiental também sejam ampliadas.  

As crianças participarão de oficinas lúdicas para aprender brincando como cuidar melhor do 

nosso meio ambiente, como fazer a correta separação do lixo e mostrar a eles que é possível 

desenvolver brinquedos com materiais que seriam descartados. Orientações com cartilhas para que 

os funcionários da escola possam ter uma economia de energia – usar menos ar-condicionado e 

luzes. Iremos trabalhar os sentidos das crianças através de um espaço sensorial, onde eles vão 

caminhar sobre materiais como pedras, tampas de garrafas, folhas secas etc. Além disso, eles irão 

ajudar no cultivo de uma horta, que será adubada por uma composteita que recebera as sobras de 

alimentos.  

Figure 1 - Folder
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Figura 2 – Folder dicas 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto está em andamento, as primeiras ações foram o planejamento de como realizar o 

trabalho de conscientização com os alunos e a administração correta do lixo dentro da escola, 

adotamos um cronograma de atividades para isso.  

Tivemos como resultados iniciais um menor desperdício de alimento, uma redução no 

consumo de energia e de água. Os alunos passaram a levar menos alimentos industrializados para a 

escola, optando mais por alimentos orgânicos. Eles aprenderam a fazer a correta divisão do lixo, 

agora a escola conta com latas de lixo confeccionada pelos próprios alunos para a separação dele - 

caixas de papelão foram usadas para isso.  

O espaço por trás da escola vai ser usado para a criação de uma horta e também do espaço 

sensorial. Vamos fazer a entrega de folders para os pais dos alunos, para que eles pratiquem tudo 

que estão aprendendo e não seja esquecido, os funcionários também melhoraram seus hábitos. 

Esperamos que o nosso projeto não fique apenas dentro dos muros da escolar. 
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 Figura 3 - Reunião de planejamento com direção da escola  Figura 4 - Filme educativo sobre os impactos causados pelo lixo 

     Figura 5 - Alunos confeccionando latas seletivas feitas com caixas de papelão  Figura 6 - Caixas seletivas criadas pelos alunos são espalhadas pela escola 

 Figura 7 - Conversa com os alunos em sala de aula     Figura 8 - Alunos participam de brincadeiras ao ar liv 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto é de suma importância para o tempo em que vivemos, esse que nos faz viver sob 

o ápice da cultura do industrializado, onde o consumo de materiais com embalagem é tão recorrente 

e falta orientação por parte dos órgãos municipais e estaduais de como descartar esses materiais 

de forma correta, além disso, campanhas que conscientizem os impactos causados por ele. 

O resultado das metas almejadas está sendo alcançado juntamente com os professores e alunos, 

confeccionamos alguns brinquedos com materiais reciclados e preparamos um terreno na escola 

com um espaço sensorial juntamente com a construção de uma horta, na qual será usado 

adubo vindo de uma composteira feito com o resto de alimento e matérias orgânicos sem 

utilidade produzido na escola.  

Colocamos como sugestões que esse tipo de atividade faça parte constantemente da rotina 

educacional das crianças, e que os pais, também, façam parte e deem continuidade a esse modelo de 

atividade em casa. 
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VIVENCIANDO A ARTE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM O GRUPO 

MULHERES MIL DO IFRN – CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA - 

UNIDADE ROCAS 

RESUMO 

O estudo analisa as vivências de arte e educação 

ambiental das participantes do programa 

Mulheres Mil durante a disciplina: Meio 

ambiente - preservação, reciclagem e 

reutilização de materiais. Para a construção 

usamos uma análise empírica e bibliográfica 

com base em autores como: Boff (2012), 

Requixa (1997) e Capra (2006). Vemos a 

relevância de sensibilizar por meio da arte a 

reflexão sobre a educação ambiental para o 

desenvolvimento sustentável. Sensibilizando as 

mulheres para com cuidado com a natureza. 

ABSTRACT 

The study examines how experiences of art and 

environmental education of the participants of 

the Thousand Women program during a 

discipline: Environment - preservation, 

recycling and reuse of materials. For a 

construction we use an empirical and 

bibliographical analysis based on authors such 

as: Boff (2012), Requixa (1997) and Capra 

(2006). We see a relevance of raising awareness 

through art to reflect on an environmental 

education for sustainable development. 

Sensitizing like women towards a nature. 

1 INTRODUÇÃO 

Mulheres mil é um programa que busca promover a formação profissional e tecnológica de 

mulheres que estão em risco social, elevando-se dentro de três eixos: educação, cidadania e 

desenvolvimento sustentável possibilitando dessa forma a inclusão social dessas mulheres no 

mercado de trabalho, focando na autonomia e na criação alternativa, e é exatamente nesse meio do 

desenvolvimento sustentável e economia criativa que se insere o objeto de nosso estudo. 

É sabido que o ambiente é tudo o que faz parte do meio em que vive o ser humano, os seres 

vivos e as coisas, logo, o ambiente é a nossa casa e assim como em nossa casa, temos algumas 

obrigações para com ele: cuidar, limpar, sempre observar o melhor modo de organizar. E assim, 

como fazemos em nossa casa, devemos também fazer no ambiente, pois ele também é nossa casa. 

Segundo Capra (2006): 

Não é exagero dizer que a sobrevivência da humanidade vai depender da nossa capacidade, 

nas próximas décadas, de entender corretamente esses princípios da ecologia e da vida. A 

PALAVRAS-CHAVE: Arte, Natureza, Educação Ambiental, Mulheres Mil. 

KEYWORDS: Art, Nature, Environmental Education, Mulheres Mil 
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natureza demonstra que os sistemas sustentáveis são possíveis. O melhor das ciências 

moderna está nos ensinando a reconhecer os processos pelos quais esses sistemas se 

mantem. Cabe a nós aprender a aplicar esses princípios e criar sistemas de educação pelos 

quais as gerações futuras poderão aprender os princípios e aprender a planejar sociedades 

que os respeite e aperfeiçoem. ( CAPRA, 2006 p.57). 

Desse modo compreendemos que para o programa mulheres mil, ter contato com a educação 

ambiental, pensar sobre o desenvolvimento sustentável, em modos de renda que algumas atividades 

podem trazer é de grande importância para o bom andamento do curso, da vida das mulheres e que 

o programa alcance seus objetivos, pois as mulheres que cuidam do ambiente também cuidarão do

seu local de trabalho, as mulheres que descobrem o desenvolvimento sustentável são as que irão ter

sensibilidade para com o lugar em que vivem, e aquelas que pensam em melhorar a renda estarão

sempre tendo ideias para vencer o desemprego por meio de atividades que gerem lucros a partir de

poucos custos, porém, o mais interessante é que a fazer do seu trabalho atividades que utilizam da

educação ambiental faz com que essas mulheres tenham um mínimo para sua fabricação, pois todos

os materiais de artesanato são reciclados, são aqueles que foram deixados em desuso. Percebe-se

que a preservação, reciclagem e reutilização de materiais são pontos importantes dessa matéria e

que foram alcançados através das atividades propostas.

Uma sociedade é sustentável quando se organiza e se comporta de tal forma que ela, 

através das gerações, consegue garantir a vida dos cidadãos e dos ecossistemas nos quais 

estão inserida, junto com a comunidade de vida. Quanto mais uma sociedade se funda sobre 

recursos renováveis e recicláveis, mas sustentável se torna. Isso não significa que não possa 

usar de recurso não renovável, mas ao fazê-lo, deve praticar grande racionalidade, 

especialmente por amor a única terra que temos e em solidariedade para com as gerações 

futuras. ( BOFF,2012 p.128). 

Dessa forma, percebemos que a utilização da natureza de forma sustentável contribui para a 

vida dos cidadãos. É esse desenvolvimento sustentável que construímos por meios reciclados que 

possam ser vendidos, apresentar os melhores meios de plantar hortaliças, assim melhorando a 

situação dessas mulheres. 

A sensibilização sobre a natureza é de suma importância para a vida, por isso, a primeira 

atividade da disciplina: Meio ambiente, preservação, reciclagem e reutilização de materiais foi a 

árvore de desejos. 

Figura 1: árvore dos desejos Figura 2: Uma das folhas de desejos 

Fonte: própria (2017) 

Essa árvore é importante para lembrar a essas mulheres que os desejos através do cuidado e 

do fazer por onde podem ser realizados, assim como na natureza, provocando uma passividade no 

indivíduo pois segundo Boff: São nossos desafios para o futuro. 

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da terra e uns dos outros, ou 

arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças 

fundamentais dos nossos valores, instituições e modo de vida. Devemos entender que, 
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quando as necessidades básicas forem atingidas, o desenvolvimento humano é 

primariamente ser mais e, não, ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários 

para abastecer a todos e reduzir nossos impactos ao meio ambiente. O surgimento de uma 

sociedade civil global esta criando novas oportunidades para construir um mundo 

democrático e humano, nossos desafios ambientais, econômicos, políticos sociais e 

espirituais estão interligados e juntos podemos forjar as soluções includentes (BOFF , 2012 

p.169).

Portanto como produzir, vivendo em harmonia com a natureza e com o meio ambiente? 

Surgem no processo de construção desse trabalho com as mulheres, algumas inquietações que nos 

levam a questionar nossas atitudes, e preocupações que giram em torno de entender qual a melhor 

maneira de contribuir de forma sustentável, e que esse trabalho possa ter espaço no mercado; Sendo 

assim esse projeto seja o primeiro passo, onde essas mulheres possam ter possibilidade de entrar no 

mercado de trabalho e tenham a consciência de estar contribuindo; com a utilização de materiais 

que antes seria lixo, usando a arte como forma de dar beleza e cor a objetos que serão 

comercializados . 

Capra (2006) nos revela que: 

A lição para as comunidades humanas é óbvia. O conflito entre economia e ecologia surge 

por que a natureza é cíclica, enquanto os processos industriais são lineares. A indústria 

transforma os recursos naturais em produtos em produtos com acréscimos de detritos, e 

vendem esse produtos aos consumidores que , ao consumi-los, geram mais detritos. O 

princípio ecológico “detrito igual a comida” significa que, para um sistema industrial ser 

sustentável, todos os produtos e materiais manufaturados, como também os detritos gerados 

durantes os processos de manufatura, tem que acabar provendo alimento para algo novo. 

Em tal sistema industrial sustentável, o escoamento total de cada organização, os seus 

produtos e detritos seria percebidos e tratado como a reciclagem dos recurso através do 

sistema( CAPRA, 2006, p.55). 

Desse modo, essencialmente deixamos essa lição para essas mulheres do projeto: observar o 

conflito economia e ecologia, reciclar, reutilizar, olhar o sustentável como algo essencial. 

Esperamos que elas levem para as comunidades onde moram, conscientizando sobre os recursos 

naturais, fazendo com que todos aprendam que o que você tira hoje em excesso é o mesmo que  

você não terá amanhã, fazer lembrar esses pontos é bom para que possamos ter um melhor 

aproveitamento da nossa natureza de forma saudável. 

Arte e Educação ambiental 

A arte nos leva a outro estágio da vida no qual podemos mostrar nossos sentimentos, anseios 

e dificuldades, nos faz descobrir a realidade que nos envolve porém, essa realidade poderá ser 

renovada. O processo ensino aprendizagem enriquece a todos, pois respeitar cada ser em suas 

superações e habilidades. 

A música, a pintura, a dança, a poesia, o artesanato, a culinária, inúmeras extensões da arte 

podem contribuir para a aquisição de aprendizagens ligadas às normas de conteúdos, bem como 

elevar os conhecimentos acerca da cultura, valores da vida cotidiana dos alunos da educação básica. 

O trabalho dos  arte-educadores no sentido de despertar a consciência para o meio 

ambiente não é menos importante. Temos que nos aliar a outros especialistas – 

sociólogos, ecologistas, cientistas, geógrafos, bem como arquitetos, urbanistas, 

comunicadores, psicólogos sociais e antropólogos – na luta em busca do equilíbrio entre 

preservação e desenvolvimento, que conduz a uma melhor qualidade de vida e do meio 

ambiente natural. Os problemas do meio ambiente podem ser resolvidos apenas através de 

análise e decisões multidisciplinares. A educação ambiental somente terá sucesso se 

envolver um grupo multidisciplinar em processo interdisciplinar de ensino/aprendizagem. 

( LÜCK, p. 59-60, 1994) 
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Deste modo, ao utilizar a arte como uma forma de passar os conhecimentos da disciplina 

ministrada no mulheres mil, observamos que houve uma compreensão maior, usar a música, a  

dança e o artesanato foram pontos chaves para atingirmos nossos objetivos e desenvolvermos 

aspectos físicos e psíquicos nas mulheres. Em todas as aulas mostramos materiais reciclados e elas 

traziam as formas de transformar esses materiais em meios utilizáveis, mostrando criatividade e 

dedicação, além da responsabilidade com o meio ambiente que ficou explícita após muitas 

atividades. A dança e a música também é um fator importante a ser destacado, não adianta de forma 

alguma você tentar cuidar do meio ambiente se o seu corpo não tem o cuidado necessário, estiver 

bem com os fatores psicológicos e físicos do seu corpo é fundamental para iniciar alguma 

intervenção no meio, principalmente intervenções ligadas a natureza. Para chegarmos ao plantio das 

hortaliças, observamos que o mais essencial é cuidar do corpo, para que no momento do plantio 

possamos passar somente energias positivas, desse modo utilizamos a dança, atividades de 

alongamento e a música para acalmar o corpo e promover essa mudança. 

2     METODOLOGIA 

       Como método dessa pesquisa  utilizaremos a análise empírica como a principal base para o 

estudo, através de uma abordagem qualitativa objetivando análise crítica. Portanto ainda como 

metodologia desse trabalho a pesquisa Ação, sendo uma pesquisa qualitativa tipo de pesquisa com 

base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p.14).1º 

MOMENTO: Trabalhamos  a sensibilidade , através de uma vivência que relacionou a temática da 

árvore dos desejos. Onde foi percebido todo o processo de conscientização desse grupo de 

mulheres. 2º MOMENTO: A segunda vivencia com o grupo, abordamos o meio ambiente e o que 

poderíamos fazer para ajudar e contribuir com a natureza. Nesse momento tivemos a possibilidade 

de entender o que essas mulheres .3º MOMENTOO terceiro momento trabalhamos com material 

reutilizável, cds e disquetes antigos, onde confeccionamos objetos de arte.4º MOMENTO 

realizamos uma visita na horta do instituto, onde foi possível um diálogo, como também uma troca 

de conhecimento, tendo em vistas que algumas idosas , a trabalharam na agricultura.5º 

MOMENTO: Nesse momento confeccionamos vidros ornamentais para o natal, com a reutilização 

de materiais que seria descartados na natureza; 6º MOMENTO: Realizamos um momento de 

descontração e lazer, onde essas mulheres passaram a tarde com seus filhos, usufruindo de muita 

ludicidade. 

3   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto com o grupo Mulheres Mil, de vivenciar a arte e a natureza, possibilitou a 

realização de vivências do lazer por meio de oficinas de artes e palestras, e essas atividades 

apresentaram diversos benefícios como: 1. Desenvolveu o material possível de ser comercializado; 

2. Possibilitou uma renda extra com o material produzido; 3. Proporcionou a autonomia das 
mulheres e sua valorização pessoal, social e política; e 4. Trabalhou o cultivo de ervas e hortaliças, 
com o objetivo de proporcionar no próprio ambiente domiciliar a possibilidade de cultivar suas 
próprias hortaliças e plantas medicinais, que possa contribuir para a renda familiar.

Sem falar nos legados que atividades como essa proporcionam, como o desenvolvimento do 

aprendizado de respeitar o ambiente contribuindo com práticas sustentáveis com amor e cuidado
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com tudo que tem vida, respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade, características essas que 

podem ser ganhas através das atividades propostas nessa semana da natureza. 

Outro ponto importante foi associar essas atividades a atividades de lazer, e lembrar da 

relação entre Lazer e Natureza. Segundo Requixa (1977) haverá para o indivíduo benefício de 

natureza pessoal, bem como uma importante contribuição à coletividade, pela forma compensatória 

do lazer, aliviando as tensões sociais próprias dos tempos modernos. Trata-se de obra do mais vivo 

interesse, não apenas histórico, mas documental e referencial, para todos aqueles que se dediquem 

ao estudo da temática do lazer no Brasil, especialmente pela feição científica, seriedade e 

proficiência do trabalho. 

Desse modo, observamos que aprender sobre a natureza é de relevante para conhecermos 

nossas atribuições para com a vida, não é só aprender a plantar para colher, mas sim, aprender a 

cuidar, esperar, ter autonomia sobre as decisões, aprender a organizar, e também aprender a 

observar que a natureza ela nos dá muitas coisas, que são responsáveis para o nosso sustento, por 

isso, ter um olhar sensível, perceber que algumas coisas podem ser reutilizadas, valorizar o que é 

oferecido pela natureza. É importante para um desenvolvimento profissional, pessoal, acadêmico e 

social mais sustentável. 

Assim, entendemos que trabalhar o conjunto: lazer, educação ambienta e arte é importante 

para um indivíduo cada vez mais consciente do que pode transformar, mais consciente do que ele 

pode ou não fazer e sensível com essa temática. 
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

Devido à grande crise ambiental, a educação de jovens e crianças surge como uma 

ferramenta poderosa, pois possibiliza a formação de futuros cidadãos ambientalmente 

conscientes. O projeto teve por objetivo promover a educação ambiental em dois 

momentos: junto à comunidade de Lajes/RN e proximidades; e trabalhando em conjunto 

com os docentes das escolas locais, com cursos de aperfeiçoamento, além de palestras 

relacionando biodiversidade, poluição ambiental, desenvolvimento sustentável e 

educação sanitária.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Aperfeiçoamento Docente, Impactos Ambientais. 

ABSTRACT 

Due to the great environmental crisis, the education of young people and children emerges 

as a powerful tool, as it enables the formation of future conscious citizens about the 

environment. The project aimed to promote environmental education in two moments: 

together with the community of Lajes / RN and nearby; and working in conjunction with 

local school teachers, with training courses, as well as lectures on biodiversity, 

environmental pollution, sustainable development, and health education. 

KEYWORDS: Environmental Education, Teacher Development, Environmental Impacts. 

1 INTRODUÇÃO

Devido ao avanço desenfreado do capitalismo, favorecido pela globalização, 

durante décadas, é possível observar um aumento nos problemas ambientais, ocasionando 

transtornos para o homem e para o futuro da humanidade. A atualidade incita um 

constante aumento da utilização de bens e serviços por parte da humanidade, 

acompanhando o rápido crescimento populacional e a industrialização aliada a novas 

tecnologias. Um desenvolvimento acelerado exige um aperfeiçoamento de métodos e 

explorações de recursos naturais que ocorra de forma mais eficiente, e que, muitas vezes 

pode acontecer de forma desenfreada. A exploração desordenada dos recursos não 

renováveis causa cada vez mais impactos ambientais, introduzindo ao meio ambiente 
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elementos poluidores, causando o desequilíbrio. Quanto mais rápido o desenvolvimento, 

maior é o ritmo das alterações provocadas no meio ambiente. A condição atual de se viver 

está baseada no não aumento da poluição e na prevenção da degradação irreversível em 

que se apresenta atualmente o meio ambiente. Cada nova descoberta produz determinado 

tipo de desequilíbrio ecológico e de poluição, onde a poluição ambiental: “... pode ser 

definida como toda a ação ou omissão do homem que, através da descarga de material ou 

energia atuando sobre as águas, o solo e o ar, cause um equilíbrio nocivo, seja de curto 

ou longo prazo, sobre o meio ambiente” (VALLE, 1995, p.06). O modelo de 

desenvolvimento atual tem levado à produção de níveis alarmantes de poluição do solo, 

ar e água, destruição da biodiversidade animal e vegetal e ao rápido esgotamento das 

reservas minerais e demais recursos não renováveis em praticamente todo o mundo. Esses 

processos de degradação têm sua origem num modelo complexo e predatório de 

exploração e uso dos recursos disponíveis, onde conceitos como preservação, 

desenvolvimento sustentável, igualdade de acesso aos recursos naturais e manutenção da 

diversidade das espécies vegetais e animais estão longe de ser realmente assumidos como 

princípios básicos norteadores das atividades humanas (MARCATTO, 2002)

Lajes/RN e redondezas não são exceções desse quadro de degradação ambiental; 

tanto nas áreas urbanas, com a liberação de resíduos provenientes da queima de 

combustíveis fósseis e gases provenientes da atividade industrial, o despejo de resíduos 

químicos diretamente nos cursos de água, o acúmulo de resíduos sólidos em lixões; 

quanto no meio rural, com o uso indiscriminado de agrotóxicos, colocando em risco a 

vida de agricultores, seus familiares, consumidores dos produtos agrícolas, solo, água e 

toda a cadeia de organismos vivos que habitam esses meios causam um grande impacto 

negativo ao meio ambiente, além do  desmatamento crescente, aumentando a velocidade 

de degradação e erosão do solo. Mesmo considerando os avanços que o Estado e 

municípios vêm obtendo em relação à preservação do meio ambiente, os problemas 

ambientais ainda existentes expõem algumas questões de solução complexa.  

Desde a década de 70 a educação ambiental vem sendo proposta como uma forma 

de alterar a conduta da sociedade, com o objetivo de ultrapassar as situações que geram 

desequilíbrio ambiental. Portanto, a educação ambiental tem como função construir bases 

cognitivas e afetivas de uma sociedade ambientalmente saudável (SORRENTINO, 1993). 

No município de Lajes/RN e redondezas a educação ambiental é discutida de forma 

isolada, não levando em consideração a interdisciplinaridade, ou então não chega a ser 

trabalhada de nenhuma forma em alguns povoados; um programa de educação ambiental 

para ser efetivo deve promover de maneira simultânea o desenvolvimento de 

conhecimentos, de atitudes e de habilidades necessárias à preservação e melhoria da 

qualidade ambiental de forma interdisciplinar e sistêmica.  

É pensando na importância das obras para o meio ambiente, para a saúde da 

população e principalmente pensando na sustentabilidade de suas ações que o Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte – IFRN Campus Avançado Lajes deseja investir em 

atividades de educação ambiental. O projeto tem como públicos alvo a comunidade que 

vive em Lajes e redondezas, visando mudar a situação atual de descaso frente aos mais 

diversos casos de desequilíbrios ambientais identificados na região; e os docentes das 

mais variadas áreas de atuação, além de outros profissionais que se interessem pela 

temática Educação Ambiental, afim de capacitá-los para que se tornem agentes 

multiplicadores de conhecimento tanto na área acadêmica como nos municípios os quais 

estão inseridos.  
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2 METODOLOGIA

Este projeto adotou uma abordagem participativa de vários setores da sociedade 

no desenvolvimento do programa de educação ambiental, divididos em duas frentes de 

ação: a primeira frente de trabalho compreendeu a Educação Formal, que envolveu os 

educadores da microrregião de Angicos/RN, onde foi realizado um curso de 

aperfeiçoamento junto a estes docentes, para que os mesmos se tornassem agentes 

multiplicadores nas escolas em que estão inseridos; e a segunda frente de trabalho, que 

caracteriza a Educação Informal, teve como foco todos os segmentos da população 

(grupos de mulheres, jovens, trabalhadores, políticos, empresários, associações de 

moradores), onde ações pontuais mensais de educação ambiental foram desenvolvidas e 

divulgadas, com o objetivo de conscientizar a população para os problemas de poluição 

ambiental existentes no seu município, apresentando formas de reduzir o impacto ao 

ambiente.  

O processo de capacitação dos docentes foi realizado por meio da Extensão 

Ambiental, que é um segmento da educação ambiental que atua no sentido de difundir 

informações sobre preservação e recuperação do meio ambiente e na adaptação de 

técnicas, leis e normas de controle de atividades potencialmente poluidoras. A extensão 

ambiental busca levar conhecimentos e experiências acumuladas nos órgãos de pesquisa 

de controle e promoção ambiental para os diversos setores da sociedade, como forma de 

disseminar metodologias e técnicas ambientalmente limpas e socialmente justas. O 

objetivo central da Extensão Ambiental é o de apoiar os municípios e os demais 

organismos que atuam em nível regional a capacitarem-se e estruturarem-se para poderem 

efetivamente contribuir no processo de gerenciamento, controle e fiscalização das 

atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente em nível local. Esse conceito se 

insere dentro da proposta de democratização, descentralização e divisão de 

responsabilidades entre a União, o Estado e o município no processo de controle e 

preservação ambiental na microrregião de Angicos/RN.  

A etapa que compreende o conjunto de encontros entre o grupo orientador e a 

comunidade foi composta por dois momentos, trabalhados em modelo de oficina: Um 

primeiro momento teórico, onde a população teve um contato inicial sobre conceitos de 

Meio Ambiente, desequilíbrio ambiental, legislação ambiental e educação ambiental; e 

um segundo momento, que englobou o desenvolvimento de práticas sustentáveis onde a 

comunidade foi orientada, de acordo com a temática mensal, em como proceder e como 

tirar proveito dos eventos que atualmente são prejudiciais ao meio onde estão inseridas, 

tentando minimizar e até reverter o quadro atual de problemas ambientais encontrados na 

microrregião de Angicos/RN. O foco dos encontros realizados pela segunda frente de 

trabalho foi a fase prática, com o incentivo à população para a elaboração de ações dentro 

do seu município, visando a construção de uma nova forma de enxergar o mundo e com 

o intuito de estimular o pensamento crítico das pessoas, além da orientação para

reutilização de objetos descartados trazendo-lhes novos usos; Os encontros foram

realizados no IFRN – Campus Avançado Lajes; neste período os alunos bolsistas foram

orientados a auxiliar neste processo de construção de pensamento crítico da população

local, além de participarem na elaboração de material de divulgação das oficinas, como

panfletos e divulgação online, e também participaram da elaboração do material didático

que foi distribuído para os participantes do curso, seguindo o plano de trabalho
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apresentado a eles no decorrer do período de duração do projeto de extensão. Para a 

obtenção de resíduos sólidos que foram utilizados nas oficinas, foi organizada uma 

gincana educativa no IFRN – Campus Avançado Lajes, tendo como objetivo a 

conscientização dos alunos sobre a importância da separação de materiais descartados 

que podem ser reutilizados e reciclados, envolvendo-os no processo de arrecadação deste 

material. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

O projeto de extensão “Avaliação de impactos ambientais e formação em 

educação ambiental da escola à comunidade - Microrregião de Angicos/RN” promoveu 

capacitação de professores de diversas áreas do conhecimento (Biologia, Geografia, 

Química, Gestão Ambiental, Pedagogia) a fim de torná-los multiplicadores em suas 

escolas e municípios, oficinas e atividades lúdicas, palestras e por fim estudo de caso que 

identificou os problemas ambientais que afetam a região. Além disso, as oficinas 

ministradas foram de extrema importância para o processo de conscientização da 

população inserida na Microrregião de Angicos/RN, orientando os participantes sobre o 

descarte e reciclagem de resíduos sólidos (Figura 1).  

Figura 1 – Capacitação de docentes e Oficinas de Reciclagem desenvolvidas no IFRN – 

Campus Avançado Lajes. 

Uma das maiores dificuldades apresentadas pelos participantes das oficinas foi o 

deslocamento até a instituição para a participação das atividades realizadas; por este 

motivo, ações futuras estão sendo estudadas afim de organizar eventos que aconteceriam 

de forma contínua na Microrregião de Angicos/RN, orientando a população quanto a 

redução de impactos ambientais em seus municípios, por meio de atividades que ensinem 

a comunidade a reaproveitar/reciclar resíduos sólidos domésticos, reutilizar água que 

seria descartada,  economizar energia, consumir produtos orgânicos, dentre outros.  

Os resultados deste trabalho serão divulgados em nível local e regional através de 

artigos e vídeos, apresentando a metodologia e produção dos participantes do projeto, 

tanto da primeira etapa quanto da segunda; banners serão produzidos para apresentação 

pelos discentes envolvidos na equipe de execução do projeto, a serem apresentados:  

 Na cidade de Lajes;

 No próprio Instituto Federal (EXPOTEC);

 Em congressos regionais e nacionais como o CONNEPI (Congresso Norte

Nordeste de Pesquisa e Inovação).
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Para divulgação em comunidade científica, será produzido também um artigo, 

com foco nos tópicos citados no referencial introdutório deste projeto.  

Dessa forma, será consolidada a contrapartida à comunidade local, à comunidade 

escolar do IFRN e a comunidade de pesquisa, já que divulgaremos os resultados e 

metodologias de nossas atividades a outras instituições. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução do trabalho foi importante para o fortalecimento das ações de 

educação ambiental, bem como da sensibilização e participação da comunidade, 

incluindo educadores, estudantes, grupos de mulheres, trabalhadores, políticos, e demais 

segmentos da sociedade civil. Dessa forma foi possível trabalhar de forma conjunta o 

processo de uso sustentável, controle e preservação dos recursos naturais, a fim de 

minimizar os problemas relativos a desequilíbrios ambientais. 

Os desdobramentos do projeto são percebidos a partir das mudanças atitudinais 

da população geradas pelo processo de conscientização e educação ambiental, bem como 

da cobrança de ações por parte do poder público relativas a resolução dos problemas 

ambientais identificados no estudo e através de ações realizadas nas instituições de ensino 

envolvendo os educadores e estudantes. Mesmo com resultados de impactos positivos do 

projeto na comunidade envolvida, é necessário fortalecer as ações desenvolvidas, dando 

prosseguimento para que se tornem contínuas.  
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CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES COM ÊNFASE 

NA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE MARACUJÁ 

S. C. L. Santos1; R. I. L. Silva2; H.L.M. Silva3 e M.C. Silva4 e W.L.A. Silva5 

1, 2 , 3. 4 e 5 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

Este artigo apresenta ações desenvolvidas durante o 

Projeto de Extensão intitulado “Capacitação de 

agricultores familiares na produção agroecológica de 

Maracujá”, desenvolvido no IFRN Campus Currais 

Novos. Objetivou-se neste trabalho fomentar o uso de 

defensivos naturais acoplado a um manejo de base 

ecológica, com ênfase na produção de adubos 

orgânicos (Compostagem Orgânica e Biofertilizantes 
líquidos). Este artigo trata ainda como a capacitação 

de agricultores familiares visando boas práticas 
agroecológicas pode ser relevante para um 

determinado meio social.  

PALAVRAS-CHAVE: Agricultores, Capacitação, Produção. 

ABSTRACT 

This article presents actions developed during the 

Extension Project titled "Training of family farmers 
in the agroecological production of passion fruit", 

developed at IFRN Campus Currais Novos. The 
objective of this work was to promote the use of 

natural pesticides associated with ecologically based 
management, with emphasis on the production of 

organic fertilizers (Organic Composting and Liquid 
Biofertilizers). This article also discusses how a 
training of family farmers aiming at good 
agroecological practices may be relevant to a 
particular social environment.  

KEYWORDS: Farmers, Training, Production. 

1 INTRODUÇÃO 

A procura por técnicas com finalidades sustentáveis, que proporcionem equilíbrio natural e 

alimentos mais seguros vem ganhando espaço cada vez mais na agricultura. E é nessa perspectiva 

que surge a agroecologia, ciência que consiste na conciliação do crescimento econômico elencado a 

sustentabilidade dos sistemas nela inseridos, proporcionando importantes benefícios para o meio 

ambiente, que vão desde a preservação da biodiversidade até a reciclagem de nutrientes derivados 

de alguns insumos naturais.  

O método agroecológico não permite o uso de agrotóxicos e fertilizantes de origem sintética, 

pois os mesmos são altamente agressivos a saúde dos manipuladores e consumidores, tornando-se 

uma ameaça ao meio ambiente como um todo. A agroecologia “[...] procura uma interação entre o 
agricultor e consumidor, de forma que atenda às necessidades das partes envolvidas e fomente a 

corresponsabilidade” (PENTEADO, 2007).  
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Para esse autor, uma produção agroecológica significa criar um ambiente saudável e 
sustentável, com o objetivo de desenvolver “[...] um sistema de produção de alimentos 

comprometidos com a saúde, a ética e a cidadania do ser humano, visando contribuir para a 
preservação da vida e da natureza” (PENTEADO, 2007). 

A agricultura brasileira é extremamente diversificada. Inclui tanto famílias que vivem e 
exploram minifúndios em condições de extrema pobreza como produtores inseridos no moderno 

agronegócio que logram gerar renda superior, várias vezes, a que define a linha da pobreza 
(BUAINAIN, 2006, p. 15). 

A diferenciação dos agricultores familiares está associada à própria formação dos grupos ao 

longo da história, a heranças culturais variadas, à experiência profissional e de vida particulares, ao 

acesso e à disponibilidade diferenciada de um conjunto de fatores, ente os quais os recursos 

naturais, o capital humano, o capital social e assim por diante. A diferenciação também está 

associada à inserção dos grupos em paisagens agrárias muito diferentes umas das outras, ao acesso 

diferenciado aos mercados e à inserção socioeconômica dos produtores, que resultam tanto das 

condições particulares dos vários grupos como de oportunidades criadas pelo movimento da 

economia como um todo, pelas políticas (BUAINAIN, 2006, p. 15). 

Os agricultores não se diferenciam apenas em relação à disponibilidade de recursos e à 

capacidade de geração de renda e riqueza. Também se diferenciam em relação às potencialidades e 

restrições associadas tanto à disponibilidade de recursos e de capacitação/aprendizado adquirido, 

como à inserção ambiental e socioeconômica em função de um conjunto de variáveis, desde a 

localização até as características particulares do meio-ambiente no qual estão inseridos. O universo 

diferenciado de agricultores familiares está composto de grupos com interesses particulares, 

estratégias próprias de sobrevivência e de produção, que reagem de maneira diferenciada a desafios, 

oportunidades e restrições semelhantes e que, portanto, demandam tratamento compatível com as 

diferenças (BUAINAIN, 2006, p. 15). 

Por apresentar um potencial significativo à fruticultura, e condições edafoclimáticas 

favoráveis, a microrregião da Serra de Santana, composta pelos municípios de Lagoa Nova, Cerro 

Corá, Tenente Laurentino Cruz, Florânia, Bodó e Santana do Matos na região do Seridó no Rio 

Grande do Norte, apresenta um número significativo com relação a pequenas e médias áreas de 

produção de maracujá. Segundo o IBGE, no ano de 2013 foram produzidas mais de 750 toneladas 

da fruta nesta região. Mas, Informações e relatos obtidos da secretaria municipal de agricultura do 

município de Lagoa Nova relatam algumas dificuldades enfrentadas por muitos produtores de 

maracujá para com o controle de pragas e doenças, fazendo com que os agricultores recorram ao 

uso de agrotóxicos e adubos sintéticos afim de obterem o mínimo de produção. 

Por tanto, tendo em vista a atual deficiência presente no manejo empregado pelos 

agricultores familiares desta região que possuem o cultivo do maracujazeiro como principal fonte 

de renda, se faz urgente a necessidade de intervenção acoplada a uma conscientização para com os 

mesmos. E é nesse contexto de agricultura familiar enfraquecida que a extensão do IFRN Campus 

Currais Novos tem o papel importantíssimo de alavancar uma nova forma de produção, com o 

intuito de melhorar tanto a qualidade de vida do Homem do campo e consumidor final, como 

manter o equilíbrio entre biodiversidade e produção agrícola.  
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2 METODOLOGIA 

O projeto teve como orientação metodológica uma UTD (Unidade Técnica de Demonstração), 

localizada no Povoado Albino, zona rural do município de Cerro Corá. Esta, apresentando uma área de 

dois mil e quatrocentos metros quadrados, onde foram inseridos cerca de 300 mudas de maracujá. Neste 

espaço foram desenvolvidas palestras e minicursos de capacitações para os agricultores dos municípios 

de Bodó, Cerro Corá, Currais Novos, Tenente Laurentino Cruz e municípios vizinhos. Lá, os 

agricultores poderão acompanhar de perto os resultados satisfatórios derivados de um meio de produção 

pautado na agroecologia. Além da função de pomar modelo, o plantio teve ainda uma parcela de sua 

produção destinada ao IFRN Campus Currais Novos, dessa forma, dando suporte para algumas 

atividades de pesquisa desenvolvidas por discentes e docentes da instituição. 

A manutenção da unidade técnica de demonstração é feita pelos alunos bolsistas envolvidos 

no projeto BPA (Boas Práticas agrícolas). Atividades como polinização artificial, poda e adubação 

são feitas frequentemente por esses alunos, possibilitando assim uma melhor absorção do conteúdo 
já adquirido teoricamente pelos mesmos, os resultados de tal ação são refletidos nos momentos de 

explicações para com os agricultores, facilitando bastante o repasse do conteúdo. 

A equipe que constitui o projeto juntamente com a secretaria de agricultura do município de 

Lagoa Nova/RN realiza ainda, encontros nas propriedades dos agricultores envolvidos. A finalidade 

desta modalidade de encontro a domicilio é justamente propiciar um envolvimento maior dos 

participantes e assim contribuir para uma melhor apropriação das técnicas socializadas na ocasião. 

Em cada encontro, são produzidas pela equipe do IFRN cartilhas com ilustrações sobre o tema que 

vai ser tratado na ocasião, essas, facilitam bastante o entendimento do público alvo. 

O proceder do projeto foi dividido em encontros correspondentes a atual necessidade dos 

agricultores, além de 9 minicursos principais, sobre os respectivos temas; compostagem, abertura de 

berço, adubação de fundação, plantio, tutoramento, cobertura morta, tipos e importância das podas, 

polinização artificial e o controle de pragas por meio de insumos naturais. Tais técnicas e métodos 

amplamente validado pela comunidade cientifica e já socializadas pela EMBRAPA há bastante 

tempo. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto vem desencadeando uma mudança plausível quanto ao manejo do maracujazeiro por 

parte dos agricultores envolvidos tanto nas palestras, como nos minicursos oferecidos pela equipe, 

práticas de grande importância como a construção de uma bacia de irrigação e cobertura morta já estão 

sendo adotadas por vários agricultores. Aos poucos os produtores de maracujá desta região do Seridó 

potiguar estão deixando de lado os defensivos químicos e apostando nos defensivos naturais, como por 

exemplo, a urina de vaca e manipueira para controlar determinadas pragas. 

Em parceria com a secretaria de agricultura de Lagoa Nova projeto já realizou 9 minicursos 

nas imediações do município, tendo como participantes agricultores de vários municípios vizinhos. 

No primeiro encontro, foi debatido entre os presentes a importância do sistema de produção 

agroecológico e o valor que tal meio de produção agrega ao produto, foi também promovida 

reflexões a respeito do uso dos agrotóxicos e suas consequências para o meio ambiente. Nos outros 

encontros, ocorreram as capacitações para com o manejo, enfatizando a importância da preservação 

do bioma caatinga para um melhor desenvolvimento do maracujazeiro  
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A metodologia adotada pela equipe do projeto apresentou uma boa aceitação por parte do 
público alvo, apesar do projeto ter comprido sua meta, as reuniões com os agricultores continuam 
acontecendo de acordo com solicitações dos mesmos na coordenação de extensão do IFRN Campus 
Currais Novos. 

O projeto está repercutindo muito bem, tanto no meio acadêmico como no ambiente externo, 
a troca de conhecimentos entre o homem do campo e os alunos é notória. Aos poucos, todos os 
envolvidos vão percebendo que educação e agricultura podem caminhar lado a lado, e que a 
agroecologia é o caminho para uma produção melhor e de qualidade, beneficiando fauna, flora e o 
homem. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho mostra a relevante importância da atuação do instituto federal fora da 

zona urbana, e que a carência de informações ainda é grande no meio externo, principalmente no 

meio rural. No entanto, com a interação entre gestões municípios e IFRN, levando em consideração 

a presença de pessoas capacitadas e disposta a propagar o conhecimento, é possível sim, fortalecer 

o meio produtivo, em especial, a agricultura de subsistência e assim diminuir significativamente o

êxodo rural.

É necessário cada vez mais estreitar os laços entre comunidade acadêmica e homem do 
campo. O resultado de tal ação é, a princípio, uma produção sustentável e mais valorizada, e a 

médio e longo prazo uma herança de multe importância para as gerações vindouras, que por sua 

vez, colherão os frutos das ações realizadas hoje. 
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A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS 

ESCOLAS DE MOSSORO RN 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo mostrar 

a importância da Educação Ambiental na  

Educação Infantil em Escola 

Pública Municipal  

de Mossoró – RN desenvolvido no ano de 

2014 enfatizando a importância do aterro 

sanitário da cidade com aulas expositivas e 

teatrais que tornasse algo dinâmico e que 

adquirisse a atenção dos alunos e ressaltar a 

problemática dos resíduos sólidos. Com 

resultados alcançados de modo satisfatório.

ABSTRACT 

This article aims to show the importance of 

Environmental Education in Early 

Childhood Education in Municipal Public 

School of  

Mossoro - RN developed in 2014 

emphasizing the importance of the city 

landfill with expository and theatrical 

classes that would become something 

dynamic and acquire the attention of 

students and highlight the problem of solid 

waste. The results achieved were 

satisfactory

1 INTRODUÇÃO 

 Diante da grave situação em que se encontram os problemas relacionados ao meio 

Ambiente, o aterro sanitário é a única solução, pois solucionam parte dos problemas causados 

pelo excesso de lixo gerado nas grandes cidades Promovendo o armazenamento do lixo e de 

certa forma auxiliando na higienização da cidade. O objetivo desse trabalho é elaborar e 

executar um projeto com ação na escola municipal Ronald Pinheiro Neo Júnior no município 

de Mossoró RN sobre a importância da coleta seletiva e com principal foco no aterro sanitário 

de Mossoró Objetivando conhecer a construção do aterro de Mossoró, levar ações sobre 

educação ambiental para dentro das escolas e identificar áreas favoráveis para a construção do 

aterro, de maneira ecológica sem comprometer a saúde pública e ao meio ambiente. O aterro 

de Mossoró foi criado em 2008, e desde então garante um destino aos resíduos sólidos.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental, aterro sanitário, resíduos sólidos. 

KEYWORDS:    Environmental education, landfill, solid waste. 
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A construção de um aterro tem por objetivo reduzir os impactos ambientais que são 

principalmente causados por um líquido escuro chamado chorume que este contido nos 

resíduos que por sua vez causa o apodrecimento liberando mau cheiro e poluindo o solo e o 

lençol-freático.  É comum encontrarmos nos aterros sanitários: Plásticos, vidros, metais e 

papeis devido a coleta ser pouco significativo.  Os aterros sanitários são construídos, na maioria 

das vezes, em locais distantes das cidades. Isto ocorre em função do mau cheiro e da 

possibilidade de contaminação do solo e de águas subterrâneas. Contudo, existem, atualmente, 

normas rígidas que regulam a implantação de aterros sanitários. Estes devem possuir um 

controle da quantidade e tipo de lixo, sistemas de proteção ao meio ambiente e monitoramento 

ambiental. Para que seja implantado um aterro sanitário no município é levado em consideração 

o local a ser construído, pois devem ser afastados de aeroportos, mananciais e obter estradas de

fáceis locomoções entre outros aspectos. A monitoração é de extrema importância, para que

venha ocasionar contaminações nos solos, lenções e vegetações.

2 METODOLOGIA 

O projeto foi elaborado com técnicas em educação ambiental foi escolhido como título 

coleta seletiva mencionando o aterro sanitário de Mossoró, iniciando com aulas expositivas 

sobre a coleta seletiva e a importância da implantação do aterro sanitário de Mossoró RN na 

Escola Municipal Ronald Pinheiro Neo Junior (Figura 1) no Bairro Liberdade I, dia 20 de 

agosto de 2014 para os alunos de 5º a 9º ano do Ensino Fundamental. 

Figura 1- Fachada da Escola onde foi realizada a palestra ministrada pelos alunos do curso de 

gestão ambiental 
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Para a realização dessa palestra e outras atividades lúdicas foram feitas várias 

discussões entre o grupo. O objetivo era que se tornasse algo dinâmico e que adquirisse a 

atenção dos alunos, por se tratar de crianças do ensino fundamental. Sendo decidido então 

utilizar fantoches, havendo diversos ensaios para a elaboração do conteúdo que seria 

apresentado, de forma que as pudessem entender facilmente. A palestra foi apresentada em 

um pequeno salão da escola, com a presença dos alunos e dos servidores. (Figura 2). 
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Figura 2- Alunos participantes da palestra ministrada pelos alunos que desenvolvem o 

projeto. Fonte: Prof.ª do curso de Gestão Ambiental do IFRN Michelle Ashley. 

Através dos fantoches foi ilustrado para as crianças a importância de não jogar lixo 

no chão, o tempo que cada lixo demora para se decompor. Sendo mostrado vídeos 

ilustrativos para melhor entendimento (Figura3). Após a palestra foi feito um quis de 

perguntas e respostas para os alunos e a cada acerto, ganhavam um brinde feito com material 

recicláveis (Figura 4). Mostrando-se prestativos ao que foi explicado sobre o tema e 

rapidamente as crianças respondiam as perguntas, com foco nos brindes mais ao mesmo 

tempo proporcionando uma troca de conhecimentos e os divertindo bastante. 

Figura 3-Palestra realizada na escola com uso de fantoches. Fonte: Prof.ª do curso de Gestão 

Ambiental do IFRN Michelle Ashley. 
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Figura 4- Objetos reciclados construídos pelos componentes para serem doados nas 

dinâmicas com os alunos. Fonte: Prof.ª do curso de Gestão Ambiental do IFRN Michelle 

Ashley. 

Para finalização foram doadas para a escola Ronald 5 (cinco) coletores de lixo feito de 

papelão. (Figura 5), com suas cores principais para que os alunos possam colocar em prática o 

que aprenderam, dentre eles estão o azul para colocar papeis, vermelho para plásticos, amarelo 

para metal, verde para vidro e orgânico para colocar restos de comida, na qual os alunos ainda 

não tinham total conhecimento. 

 Figura 5- Cestos de reciclagem doados pelos alunos que ministraram a palestra. Fonte: Prof.ª do curso de 
Gestão Ambiental do IFRN Michelle Ashley.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

os resultados alcançados foram de modo satisfatório, pois os alunos fixaram o conhecimento 

adquirido  Pode se dizer que após a visita á escola Municipal Ronald Pinheiro Neo Junior os 

alunos junto com os professores colocaram em prática a coleta seletiva com os baldes doados 

por nos alunos, vimos que os alunos tem grande interesse em aprender e colocar em pratica 

o que foi apresentado na palestra (Figura 1) mas para isso falta capacitação de professores

na área de meio ambiente com  práticas educativas que articule de forma incisiva a

necessidade de se enfrentar respectivamente com a degradação ambiental e os problemas

sociais. Assim, o entendimento sobre os problemas ambientais se dá por uma visão do meio

ambiente como um campo de conhecimento e significados socialmente construído.
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, este trabalho sobre educação ambiental foi direcionado às crianças porque 

elas estão em fase de desenvolvimento, a qual é a melhor época para começar a aprender a 

importância de preservar o meio ambiente, destacando ainda que elas serão o futuro do nosso 

planeta, esses alunos farão história, pois quando “inocentes” é mais fácil moldar novos 

conhecimentos, pois é conscientizando o indivíduo que o convívio entre as pessoas e o meio 

ambiente pode melhorar. 
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RESULTADOS FINAIS DE EXTENSÃO DO PROJETO DE PROPOSTA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE PERMACULTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE PARELHAS – 

RN 

RESUMO 

O município de Parelhas/RN passou por um extenso 
êxodo rural na década de 80 devido a uma longa 
estiagem. Permacultura é a contração de permanent 
culture (cultura permanente), cujo objetivo é garantir 
a sustentabilidade ecológica e dos assentamentos 
humanos. Logo, o projeto buscou resgatar costumes 

do campo através de ações como horta em casa, 
cursos e palestras ligados a esse novo estilo de 
agricultura diante de uma perspectiva urbana, 
eficiente, sem uso de agrotóxicos e garantida a 
qualidade.

ABSTRACT 

The municipality of Parelhas / RN underwent an 
extensive rural exodus is not recognized by 80 due to 
a long estimate. Permaculture is a contraction of 
permanent culture (permanent culture), whose 
objective is to guarantee ecological sustainability and 
human settlements. Therefore, the project sought to 

recover customs from the countryside through actions 
such as garden at home, courses and lectures linked 
to this new style of agriculture in an urban 
perspective, efficient, without the use of pesticides 
and guaranteed quality.

1 INTRODUÇÃO 

A cidade de Parelhas/RN passou por um profundo processo de transformação sócio econômica 
entre as décadas de 1970 e 1980. Essa transformação foi provocada pelo intenso êxodo rural em 
consequência dos longos períodos de estiagem que se sucederam na época. Até então o município 
parelhense contava com sua economia sustentada pela agricultura de subsistência e a pecuária, 
inclusive parte da produção de hortaliças abastecia o mercado local. Naqueles tempos, cerca de 80% 
da população vivia no campo, hoje esta parcela não ultrapassa 20%, (MACEDO, 1989). 

Segundo Pereira (2014), com o esvaziamento do meio rural a partir da década de 1980 e a 
consequente falência da produção agrícola, a sustentação sócio econômica de Parelhas passou a 
depender da indústria de cerâmica vermelha que rapidamente se estabeleceu e cresceu na região. 
Como forma de incrementar a renda da população, livrá-la dos altos preços, entregar produtos de 
maior qualidade e respeitar o meio ambiente, a permacultura urbana surge como uma solução e 
representa uma resposta da população a este novo estilo de vida.  

PALAVRAS-CHAVE: Permacultura Urbana, Meio ambiente, Parelhas/RN, Agricultura. 

KEYWORDS:  Urban Permaculture, Environment, Parelhas/RN, Agriculture. 
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  O fenômeno do êxodo rural e a ausência de políticas para o setor primário vêm levando o 
mercado local a importar de outras regiões, conforme citado por PEREIRA (2014), cerca de 90% dos 
produtos hortifrutigranjeiros que consome. A maioria destes produtos sem nenhum controle 
fitossanitário ou vigilância sobre agrotóxicos. 

O termo permacultura provém do inglês permaculture e foi criado por Bill Mollison e David 
Holmgren. Inicialmente tratava-se de uma contração das palavras permanent agriculture (agricultura 
permanente) e atualmente ampliou o conceito para permanent culture (cultura permanente). A 
sustentabilidade ecológica, ideia inicial, estendeu-se à sustentabilidade dos assentamentos humanos 
locais, HOLMGREN (2007). 

Foi criada pelos ecologistas australianos Bill Mollison e David Holmgren na década de 1970, 
baseando-se no modo de vida integrado à natureza das comunidades aborígines tradicionais da 
Austrália, segundo eles “a permacultura é uma filosofia de trabalhar com, e não contra a natureza; de 
observação prolongada e pensativa em vez de trabalho prolongado e impensado, e de olhar para 
plantas e animais em todas as suas funções, em vez de tratar qualquer área como um sistema único 
produto”. 

 A permacultura urbana estabelece em nossa rotina diária, hábitos e costumes na cidade de 
vida simples e ecológicos - um estilo de cultura e de vida em integração direta e equilibrada com o 
meio ambiente, envolvendo-se cotidianamente em atividades de autoprodução dos aspectos básicos 
de nossas vidas referentes a abrigo, alimento, transporte, saúde, bem-estar, educação, descarte de 
resíduos e energia renovável, PAN BRAIL (2004). Este trabalho tem foco no desenvolvimento do 
bem-estar da autoprodução alimentar e descarte de resíduos. 

O objetivo deste projeto foi criar tendências e práticas alternativas sustentáveis, através do 
processo educativo e do fazer, resgatando antigas modelos agrícolas da região e adaptando-as aos 
fundamentos da permacultura urbana. 

2 METODOLOGIA 

A primeira etapa da proposta se resumiu na revisão bibliográfica e debate com o grupo a 
literatura sobre permacultura urbana, suas tendências e aplicações à realidade parelhense. 

Para implementar as ações, escolhemos a escola por ser um espaço multiplicador de 
conhecimento. Associações comunitárias com grupos de vulneráveis e funcionários da secretaria de 
agricultura municipal também participaram do projeto  

Convocamos o público alvo para avaliação, através de questionário. Neste questionário, buscou-se 
entender o nível de preocupação e consciência ambiental antes do início do projeto. Em seguida, foi 
apresentado todo o projeto: conceitos de permacultura urbana, objetivos, metodologia e os resultados 
esperados. Houve apresentações culturais e exposto um desenho animado com a temática ambiental, 
encerrando com a discussão do filme. 

Confeccionamos material didático sobre o tema para entregar e explicar aos representantes de 
grupo, dessa forma eles poderiam solucionar possíveis dúvidas dos seus integrantes. 

Após essa fase, tivemos algumas oficinas nas quais os participantes construíram seus próprios 
containeres e plantaram suas sementes ou mudas. Nesses encontros eles tiveram informação sobre a 
forma correta de plantar, de utilizar a água para regar, influência da radiação solar, tipo de solo 
adequado para cada espécie, entre outros temas necessários para sucesso no crescimento da hortaliça. 
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Seguida esta etapa fizemos acompanhamento dos grupos. Foi constatado uma grande 
dificuldade por parte dos grupos em manter as mini hortas formadas nas oficinas, devido à ausência 
de pessoas para aguar as plantas nos finais de semana, presença de animais e de pontos adequados 
para acomodar as mini hortas. Então, em consequência deste insucesso, mudamos o planejamento e 
construímos uma grande horta no Campus Avançado Parelhas, para receber um novo plantio. No 
campus essas dificuldades não foram encontradas e garantimos o desenvolvimento das hortaliças. 

Fizemos também uma oficina para destacar o ponto exato e a forma correta de se fazer na 
Guarda Mirim Municipal de Parelhas na ocasião os alunos puderam conhecer outras hortaliças, tendo 
novas experiências. 

Os alunos participaram de uma aula de agradecimento no auditório do IFRN, fechando o 
projeto com reforço da importância da consciência ambiental e inclusão da permacultura como 
técnica alternativa. Eles responderam um questionário de avaliação do projeto, escolheram o nome 
da horta, receberam os kits com camisa e materiais de papelaria, lancharam, participam de atividades 
culturais e realizaram o primeiro plantio da horta do campus.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Pretendíamos resgatar as boas práticas ao cotidiano da comunidade com base nas práticas de 
Permacultura Urbana no ambiente doméstico, em especial na zona urbana, de pequenas culturas de 
hortaliças, plantas aromáticas, ornamentais e medicinais. Assim como, plantar a semente do consumo 
consciente e, consequentemente, a preservação ambiental. A horta construída no IFRN será utilizada 
para plantio de hortaliças que serão consumidas pelo refeitório do campus. Os alunos participantes 
mostraram bastante interesse no cultivo das hortaliças, muitos nunca tinham visto um viveiro antes. 
Também foi construída uma visão ambiental sob o ponto de vista da agricultura sustentável. 
Elaboramos uma cartilha e distribuímos para que todos pudessem compreender melhor esta prática. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto contribuiu para compreensão e divulgação de práticas ecologicamente corretas à 
comunidade parelhense, também ajudou a aproximar o IFRN à população. A motivação e alegria 
dos alunos foi notória em todos os encontros, como se cada oficina fosse uma descoberta. Como 
primeiro projeto de todos os mentores, notamos a dificuldade de manter o prazo e lhe dar com falta 
de compromisso de alguns representantes dos grupos, o que não afetou para o sucesso do projeto, 
mas que de certo modo nos obrigou a mudar o que foi planejado. 
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HIDROGINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE 

SAÚDE 

Rosalva Alves Nunes 

Antonio Welhington da Silva 

Maikon Moises de Oliveira Maia 

Igor Mateus Sampaio 

RESUMO 

O projeto desenvolve ação de promoção da saúde 

do idosos pela pratica da hidroginástica. 

Objetivando, minimizar os efeitos do 

envelhecimento, promover reflexões acerca da 

importância da prática da atividade física e seus 

benefícios para saúde. Participam 40 idosos da 

cidade de Pau dos Ferros, por 50 minutos, 3 vezes 

na semana.   Os participantes têm apresentado 

melhorias dos hábitos da pratica da atividade física, 

tornando-os mais ativos e conscientes da sua 

importância para a qualidade de vida. 

HYDROGINASTIC FOR THE THIRD AGE 

ABSTRACT

The project develops action to promote the 
health of the elderly by practicing water 
aerobics. Aiming to minimize the effects of 
aging, promote reflections about the 
importance of practicing physical activity and 
its health benefits. 40 elderly people from the 

city of Pau dos Ferros participate, for 50 
minutes, 3 times a week. Participants have 
presented improvements in physical activity 
habits, making them more active and aware of 
their importance for quality of life.

1 INTRODUÇÃO 

O processo natural de envelhecimento no indivíduo está atrelado a diversas alterações 

psicológicas e físicas que interferem na área motora, colaborando para a inatividade e contribuindo 

para o aparecimento e agravamento de determinadas doenças, além de influenciar negativamente a 

realização das atividades de vida diária. Portanto, a prática de atividade física é fundamental para o 

idoso, não só na prevenção de doenças como na reabilitação de suas habilidades motoras, 

promovendo um estilo de vida saudável que é fator essencial para a melhoria da qualidade de vida. 

Tendo em vista as inúmeras doenças causadas pela inatividade física, especialmente na 

PALAVRAS-CHAVE:  Hidroginástica , atividade física, envelhecimento 

KEYWORDS:  Hydrogynas, physical activity, aging 
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terceira idade, o presente projeto pretende minimizar os efeitos do sedentarismo através de exercício 

físicos aquáticos, atividades estas, que associadas a uma um estilo de vida saudável favorecem de 

forma positiva na melhoria da qualidade de vida do praticante tornando mais ativo e menos 

susceptível as doenças.  

A pratica continua da hidroginástica promove diversos benefícios tais como: Autonomia 

funcional dos portadores de doenças crônicas (artrite, artrose etc.); melhoria da saúde mental, saúde 

óssea, muscular, cardiovascular, flexibilidade; controle da pressão arterial; diminuição de gordura 

corporal (400 a 700 caloria por aula); socialização, relaxamento, entre outros benefícios. Sendo assim 

a hidroginástica   representar uma possibilidade interessantes no que tange à prática de atividades 

físicas como coadjuvantes no processo de bem-estar e melhoria da qualidade de vida como um todo. 

Muitas mudanças físicas que ocorrem com a idade afetam a aparência, ganho de gordura 

generalizado, perda dos músculos, perda da estatura, má postura, pele seca, renovação mais lenta das 

células lubrificantes, pele pálida devido à perda de pigmentos da pele, manchas na pele muito exposta 

ao sol, os vasos sanguíneos se tornam mais evidentes devido ao afinamento da pele e outras no sistema 

funcional (VERDERI, 2004). 

Segundo Teixeira (1996), a prática de atividade física regular é fundamental para o idoso, não 

só para prevenir doenças como para minimizar as perdas funcionais, que em cerca de 50% podem ser 

atribuí- das à inatividade. 

Matsudo (2002) diz que em relação ao envelhecimento existem mudanças principalmente na 

estatura, no peso e na composição corporal. Não se pode pensar em prevenir ou minimizar os efeitos 

do envelhecimento sem que além das medidas gerais de saúde se inclua a atividade física 

(MATSUDO et al, 2000). Por isso, os benefícios ao idoso, ocasionado através da prática regular de 

exercícios físicos, transcendem os aspectos fisiológicos e contemplam o ser humano em sua 

globalidade: atendem também suas necessidades sociais e psicológicas (CORAZZA, 2001).  

O programa de exercícios para idosos deve proporcionar benefícios em relação às capacidades 

motoras que apoiam a realização das atividades da vida diária, melhorando a capacidade de trabalho 

e lazer e alterando a taxa de declínio do estado funcional (MARQUES, 1996). 

De acordo com Nahas (2001), no atual contexto das sociedades contemporâneas o estilo de 

vida ativo, hábitos saudáveis e a atividade física, podem, cada vez mais, representar fatores decisivos 

de qualidade de vida e sensação de bem-estar, entendendo que há múltiplos fatores intervenientes e 

determinantes na qualidade de vida da população tais como; satisfação no trabalho, prazer, relações 
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familiares entre outros, numa combinação que caracteriza os níveis qualitativos em que vive o homem 

contemporâneo.  

Parece ser fato consumado a ideia de que a vida moderna tende a ser pouco saudável, uma vez 

que provoca stress, estafa, alimentação inadequada e a não regularidade na prática de exercícios 

físicos. Com todos esses fatores mencionados, a qualidade de vida da população fica bastante abalada, 

tanto em nível físico quanto psicológico. 

Compreendendo que a promoção da saúde deve ocorrer por meio de ações de educação em 

saúde, se faz necessário contemplar momentos de diálogos coletivos, com o propósito de construir 

seres críticos e emancipados, capazes de promover mudanças de hábitos de forma consciente. 

Segundo a concepção de educação de Freire (2004), as abordagens pedagógicas estabelecem que a 

ação educativa deve proceder na ampliação da consciência, na aquisição de habilidades e na mudança 

de atitude, de forma que o cidadão participe criticamente da sociedade, consciente de seus direitos 

individuais e coletivos, tornando-se um sujeito crítico e emancipado.  

Na realidade do IFRN - Campus Pau dos Ferros, o projeto de hidroginástica busca facilitar o 

acesso da comunidade local e aos servidores a prestação desse serviço em saúde, contribuindo assim 

para fortalecimento da palavra extensão que remete ao prolongamento, ou seja, romper os limites dos 

muros institucionais em dois sentidos – de dentro para fora e de fora para dentro, em um movimento 

de ida e vinda de saberes. 

2 METODLOGIA 

A execução do projeto tem seguido as seguintes etapas: 

1ª etapa: Ampla divulgação da atividade proposta, através da mídia escrita e virtual. 

2ª etapa:  Abertura do período de inscrição com oferta de uma turma, limitado o número de 40 alunos. 

3ª etapa: Avaliação médica/atestado do cardiologista, para que seja atestada sua aptidão para a 

atividade. 

4ª etapa: Avaliação física (Anamnese, composição corporal, autonomia funcional e solicitação dos 

exames laboratoriais) 

5ª etapa: Vivencia prática de aulas de hidroginástica com periodicidade de três vezes na semana com 

duração de 50 minutos, durante um período de 6 meses. 

6ª etapa: Análise dos dados coletados para produções de trabalhos científicos que serão submetidos a 

eventos de abrangência local, regional, nacional e internacional. 
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O acompanhamento tem ocorrido de forma sistemática, levando em consideração a frequência dos 

alunos e os avanços quantitativos e qualitativos adquiridos ao longo da execução do projeto. Como 

instrumentos de avaliação e acompanhamento utilizamos de Folha da frequência, 

avaliação/reavaliação física e funcional de todos os participantes do projeto (bimestral) e história de 

vida. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto tem alcançado os resultados esperados, dentre eles o de despertar nas participantes 

o hábito da pratica regular da atividade física, tornando-os mais ativos e conscientes da sua

importância para a sua saúde, perspectivando a melhoria da qualidade de vida dos idosos da cidade 

de Pau dos Ferros; Além da produção de conteúdo que fundamentarão a construção de artigos que 

possam ser aprovados em eventos científicos nacionais e internacionais. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto tem alcançado o público alvo de forma a ter o reconhecimento dos canais de 

comunicação local, apresentando o IFRN como uma instituição responsável socialmente e atenta às 

necessidades de seus servidores e comunidade local. 
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IFRN-ROTUNDA: MEMÓRIA E CIDADANIA PARA A PESSOA 

IDOSA 

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE 

OLIVEIRA, M. B. F. ¹; CAVALCANTE, V. K.S ²; CORDEIRO, A. P. M ³ 

¹ ²  ³ Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Natal -

Cidade Alta – Unidade Rocas 

RESUMO: Uma das principais questões que afetam a vida das pessoas idosas se relaciona à 

memória por ter fortes repercussões na vida familiar e social. Diante disso, o projeto realiza 

atividades voltadas para o estímulo da memória no idoso, trabalhando temas relacionados à 

saúde, psicologia, memória, cidadania, literatura e fotografia. Os resultados esperados são: 

integração de pessoas do bairro das Rocas com o IFRN; promoção de relacionamentos 

intergeracionais; disseminação sobre os direitos do idoso; incentivo aos idosos para o desejo 

de aprender e ser ativo. 

Palavras-chaves: idosos; memória 

ABSTRACT: One of the main issues which affect the lives of the elderlies is related their 

memory because it has strong repercussions on family and social life. Because of this, the 

project does out activities aimed at stimulating their memory, working on themes about 

health, psychology, memory, citizenship, literature and photography. 

The expected results are: integration of people from Rocas neighborhood IFRN community; 

Promotion of intergenerational relationships; Dissemination of the elderly rights; 

Encouraging the elderly to the desire to learn and to be active. 

Keywords: elderly; memory 

1    INTRODUÇÃO 

Segundo recentes pesquisas, em 2050, um quinto da população mundial será de 

idosos. Em 1950, eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e, em 1998, este 

contingente alcançava 579 milhões de pessoas, um crescimento de quase 8 milhões de 

pessoas idosas por ano. As projeções indicam que, em 2050, a população idosa será de 1.900 

milhões de pessoas, montante equivalente à população infantil de 0 a 14 anos de idade. 

(IBGE, 2002).  O Brasil, no ano de 1950, possuía 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos 

de idade, no ano de 1965 passou para 6,2 milhões, na virada do século chegou a 13,9 milhões 

e as projeções são que em 2025 chegará a 31,8 milhões de pessoas com mais de 60 anos de 

idade. (RAMOS, 2016) Conforme números do Censo Demográfico do IBGE (2007), 

250.594 idosos residem no Rio Grande do Norte e 56.269 idosos residem em Natal. No que 

se refere ao bairro das Rocas, a população é de 10.452, das quais 1.392 têm mais de 60 anos 

de idade. 

Um fato importante a se destacar é que, apesar da intensificação do processo de 

envelhecimento da população, o mesmo não tem sido acompanhado de qualidade de vida 

para os idosos. Ao contrário, em nossa sociedade, muitas vezes o idoso é visto como um 

indivíduo “inútil” e “fraco”, e por isso a participação do mesmo tem sido negada em vários 
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cenários dessa sociedade. No entanto, a Política Nacional do Idoso em seu Artigo 3º 

preconiza que “a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os 

direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, bem-estar e o direito à vida.” (BRASIL, 2007) 

Uma das principais queixas percebidas nessa faixa etária se relaciona à memória, por 

trazer fortes repercussões na vida do indivíduo, na família e nos grupos sociais. A memória, 

assim como os outros processos mentais superiores, como a inteligência e a atenção, são 

funções que possibilitam ao homem a formulação de estratégias de adaptação ao meio em 

que vive (FLAVELL e MILLER & MILLER, 1999). 

É nessa perspectiva que se propõe a implementação do projeto IFRN- Rotunda: 

memória e cidadania para a pessoa, o qual pretende realizar atividades voltadas aos idosos 

do bairro das Rocas, inclusive os idosos que participaram do projeto de extensão O IFRN no 

bairro das Rocas e a inclusão digital da pessoa idosa como ferramenta para o exercício da 

cidadania realizado no período de agosto a dezembro de 2016. Com a execução desse 

referido projeto, alcançaram-se resultados tais como: integração de pessoas do bairro das 

Rocas e de outros bairros de Natal com a nova Unidade do IFRN, Rocas; relacionamentos 

intergeracionais: adolescentes, jovens adultos e idosos; troca de conhecimentos. Durante a 

realização do projeto verificou-se que os idosos possuíam uma experiência anterior 

vivenciada no espaço da Rotunda, hoje IFRN- Unidade Rocas: houve depoimentos de vários 

idosos relatando que tinham algum parente que trabalhou nesse espaço da Rotunda e alguns 

idosos inclusive trabalharam no local. 

2   MÉTODO 

O projeto atende 35 (trinta e cinco) pessoas, a maioria com mais de 60 (sessenta) 

anos de idade, residentes no bairro das Rocas, exceto 3 (três) idosos que residem em outros 

bairros de Natal/RN. As atividades realizadas são: oficinas sobre memória, literatura, 

fotografia, palestras sobre saúde física e mental do idoso (cuidados com a memória); sobre 

a importância do lazer e da atividade física, rodas de conversa, visitas guiadas aos espaços 

históricos do campus Natal - Cidade Alta e outros, etc. As atividades são ministradas por 

profissionais da Saúde, Serviço Social, Psicologia, Arquitetura, professores de Literatura, 

Fotografia e Educação Física e ocorrem, geralmente, em um dia da semana, em quatro horas 

diárias. 

O acompanhamento das ações propostas e executadas será realizado de forma 

contínua através da observação dos níveis de participação e satisfação dos idosos. Ao ocorrer 

ausências de um(a) idoso(a) às atividades do projeto será estabelecido imediatamente contato 

com esses(as) idosos(as) para saber o motivo das ausências e tentar contribuir para a solução 

do problema que está o impedindo de frequentar as atividades. Será realizado o 

acompanhamento e orientação contínuos dos estudantes bolsistas, aspecto que contribuirá 

para a prevenção e solução de problemas que possam dificultar a concretização dos objetivos 

do projeto, como também, serão realizadas reuniões mensais com os bolsistas. 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O Projeto visa alcançar alguns importantes resultados, dos quais destacamos: 

conhecimento dos idosos atendidos pelo projeto sobre o significado da memória e o 

reconhecimento da importância de manter a memória ativa; preservação da memória 

individual e coletiva sobre o bairro das Rocas e mais especificamente sobre a Rotunda; 

conhecimento sobre o processo de reconstrução e ampliação da Rotunda para se chegar ao 

atual funcionamento da Unidade Rocas do campus Natal- Cidade Alta do IFRN; propagação 
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do conhecimento sobre saúde da pessoa idosa: os cuidados para a prevenção e o tratamento; 

disseminação sobre os direitos da pessoa idosa e sua legislação vigente; desmistificação de 

estigmas negativos de incapacidade associados à velhice; promoção de uma forma 

alternativa de participação do idoso num ambiente diferente de sua casa garantindo-lhes o 

direito ao convívio e à integração às demais gerações, como prevê o artigo 4º da Política 

Nacional do Idoso. 

Levando em conta os dados estatísticos e pesquisas apresentados na introdução, 

compreende-se o quão necessário é a memória, a cidadania e a inclusão das pessoas idosas 

em atividades e projetos que trabalhem essas necessidades. Percebe-se que a intensificação 

do processo de envelhecimento da população não tem sido acompanhado de uma melhor 

qualidade de vida para as pessoas idosas. 

Bosi (1994) fala sobre dois tipos de memória: a memória-sonho, em que seriam 

preservadas as imagens do passado em sua inteireza; e a memória-trabalho, em que a 

memória não é revivida tal qual era, e sim elaborada coletivamente com os materiais 

disponíveis no presente. A autora fala também sobre memória coletiva e memória individual 

afirmando que a memória individual e a coletiva atuam uma sobre a outra, pois, apesar da 

memória elaborar-se coletivamente num processo de socialização, “quem recorda é o 

indivíduo” (BOSI, 1994, p. 411). Interessante ressaltar a afirmativa de Bosi (1994) quando 

diz que “na vida adulta, o fazer inibe o lembrar; na vida idosa, o lembrar é um fazer: a 

memória faz-se trabalho.” 

Percebe-se que existe uma grande preocupação dos estudiosos e dos profissionais da 

saúde com relação aos distúrbios advindos da idade avançada, principalmente os distúrbios 

de origem crônico-degenerativos, os quais repercutem diretamente no processo saúde-

doença da população idosa. Segundo Souza e Chaves, 

Dentre as várias alterações fisiológicas decorrentes do processo de 

envelhecimento as funções do sistema nervoso central, principalmente as 

de origem neuropsicológicas envolvidas no processo cognitivo, tais como 

o aprendizado e memória, constituem um dos principais alvos de pesquisas

realizadas sobre senescência, já que estas alterações podem comprometer

o bem estar bio-psico-social do idoso impedindo a continuidade da sua vida

social de forma participativa, interagindo com os familiares em particular

e com a sociedade no geral.(SOUZA e CHAVES 2005, p.14)

Essas autoras alertam para o fato de que a entrega dos idosos à uma vida passiva e 

ociosa pode representar um prejuízo incondicional à saúde mental e física do indivíduo, além 

de constituir-se fator de risco para o declínio cognitivo e para a demência. Elas afirmam que 

inexistem estudos conclusivos constatando que as doenças relacionadas à memória do idoso 

se tratam de fenômenos puramente naturais ou se são multifatoriais. Se multifatoriais seria 

resultado da falta ou diminuição de estímulos sociais, psicológicos e biológicos. Em 

detrimento de qual seja a causa, ou a principal causa, o importante é que alternativas de 

intervenção nessa problemática sejam efetivadas, pois como afirmam: 

... sendo um processo natural ou não comprometem seu cotidiano, sua auto-

estima e relacionamento social e que necessitam de intervenções que 

amenizem ou até eliminem este transtorno, principalmente porque, embora 

o esquecimento se constitua uma das principais queixas entre os idosos,

não se pode esquecer que outras funções cognitivas como a capacidade de

leitura, o conhecimento dos significados das palavras e a utilização dos

mesmos, permanecem inalterados ou pouco comprometidos com o
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envelhecimento, devendo portanto, serem preservados e valorizados no 

processo de envelhecer.(SOUZA e CHAVES 2005, p.15) 

A manutenção da memória se torna uma preocupação de alta prioridade para os 

estudiosos, porque se relaciona com todas as atividades do cotidiano, e ajuda a manter o 

idoso ativo e independente (LASCA, 2003). Nesse sentido, o resgate de lembranças dos 

idosos e a estimulação para manter as atividades cognitivas em funcionamento, são 

essenciais para a saúde mental dessa população. Assim como são importantes os exercícios 

físicos para manter a saúde física do idoso, também é importante o estímulo do cérebro com 

atividades que exijam atenção, concentração e pensamento lógico, o que contribui para a 

saúde mental do idoso. 

Ficou notório o quanto o projeto anterior, O IFRN no bairro das Rocas e a inclusão 

digital da pessoa idosa como ferramenta para o exercício da cidadania deu certo e trouxe 

aos idosos novas vivências e muita aprendizagem, ultrapassando as expectativas. Nesse 

sentido, o projeto IFRN-Rotunda: memória e cidadania para a pessoa idosa foi criado e com 

ele espera-se alcançar muitos outros resultados: que os idosos sejam mais ativos, não só 

fisicamente, mas psicologicamente, que tenham conhecimentos sobre seus direitos, que 

cuidem de sua saúde, e que assim, possamos colaborar um pouco mais para a qualidade de 

vida nessa idade. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se ver como as atividades de estímulo à memória e à 

cidadania são importantes para a pessoa idosa e é nessa perspectiva que o projeto IFRN-

Rotunda: memória e cidadania para a pessoa idosa foi criado. Tem-se o intuito de melhorar 

a qualidade de vida dos idosos que residem no bairro das Rocas e proximidades, trazendo 

para eles palestras, oficinas, rodas de conversa, e trocas de conhecimentos. Entende-se que, 

a vivência dessas atividades, contribuirá para o conhecimento dos idosos sobre seus direitos 

e sobre sua saúde física e mental. 

Desse modo, pode-se afirmar que o projeto é benéfico para os idosos que participam 

do mesmo, e espera-se que ações como essa possa servir como exemplo para trabalhos 

futuros, por parte de outras instituições, não só no bairro das Rocas, criando-se novas 

possibilidades de espaço para a valorização do idoso na sociedade. 
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PROJETO DE EXTENSÃO MULHERES MIL: CURSO DE CUIDADOR DE 

IDOSO 
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RESUMO 

Diante do aumento no número de idosos do 

Brasil, o Curso de Cuidador de Idoso vem 

entrando em evidência e sendo bastante 

procurado por pessoas que desejam se qualificar 

profissionalmente e obter uma renda. Pensando 

nisso, o IFRN decidiu lançar o curso FIC em 

Cuidador de Idoso, dando possibilidade a 

mulheres de condições sociais vulneráveis se 

qualificarem, voltarem ao mercado de trabalho 

desenvolvendo uma profissão tão procurada, 

auxiliando o idoso e sua família de forma ética, 

social e qualificada profissionalmente. 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Cuidador, Mulheres, IFRN, Profissão. 

ABSTRACT 

In view of the increase in the number of elderly 

people in Brazil, the Elderly Caregiver Course is 

becoming evident and being highly sought after 

by people who wish to qualify professionally and 

earn an income. With this in mind, the IFRN 

decided to launch the FIC course in the Elderly 

Caregiver, enabling women from vulnerable 

social conditions to qualify, to return to the labor 

market by developing a profession so sought 

after, helping the elderly and their family in an 

ethical, social and qualified way professionally. 

KEYWORDS: Elderly, Caregiver, Women, IFRN, Profession. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Cuidador de 

Idoso, na modalidade presencial, cuja oferta visa à materialização de ações do Programa Mulheres 

Mil: Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável. Este Programa está inserido no Plano 

Brasil sem Miséria e integra um conjunto de ações que consolidem Políticas Públicas governamentais 

de inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em vulnerabilidade social. 

Nessa configuração, os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional 

vinculados ao Programa Mulheres Mil, desenvolvidos em todos os Campus do IFRN apresentam, em 

seus programas, temáticas, como saúde da mulher; autoestima e relações interpessoais; gênero, 

cidadania e direitos da mulher; inclusão digital, entre outras que abordem o processo de emancipação 

das mulheres. Assim perspectivados, as mulheres participantes desses cursos, cônscias de seus 

direitos, deveres e de suas possibilidades e de suas capacidades, possivelmente, alcançarão melhoria 

na qualidade de vida, estendendo-a a seus pares e as suas comunidades locais, de modo a tornarem-

se sujeitas ainda mais ativas na construção de um novo itinerário de vida, ao redesenhar espaços e 

papéis de atuação em seu entorno social e colaborar para o desenvolvimento da sociedade. 

O Curso de Formação Inicial e Continuada em Cuidador de Idoso, em modalidade presencial, 

tem como objetivo tem por justificativa, o aumento da população idosa que vem se processando ao 

longo dos anos, alterando a caracterização da faixa etária da sociedade brasileira. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2013), o número de idosos (60 anos ou mais) 

representa 10,95% da população brasileira, enquanto no início da década eram 7,9% do total 

populacional. 

Além disso, constata-se que relações familiares vêm sendo enfraquecidas, fragilizadas na 

convivência e no cuidado com os idosos, pela dificuldade do cuidado, distanciando e prejudicando as 

relações nos grupos familiares, ao mesmo tempo em que pode aumentar a possibilidade de associação 

de doenças ao envelhecer. 

Portanto, o IFRN propõe-se a contribuir com a elevação da qualidade dos serviços prestados 

à sociedade, qualificando e requalificando cidadãs norte rio-grandenses por meio de um processo 

amplo de formação que envolve a apropriação, socialização, difusão e produção de 

conhecimentos científicos e tecnológicos. Tal proposta pedagógica fundamenta-se na 

concepção de formação humana integral e no comprometimento com o desenvolvimento 

socioeconômico da região, articulados aos processos de democratização e justiça social.  
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2 METODOLOGIA 

O Projeto Mulheres Mil é realizado por meio de aulas presenciais, 3x na semana, 

propiciando qualificação profissional atrelada ao eixo tecnológico Ambiente e Saúde. Prioriza a 

retomada aos estudos elevando a escolaridade das mulheres. 

O curso de Cuidador de Idoso apresenta alguns objetivos específicos, como: 

Promover a formação técnica, ética e cidadã das mulheres atendidas pelo programa; 

Compreender conceitos de ética e cidadania; 

Conhecer as principais discussões a respeito dos direitos da mulher e cuidados com a saúde, 

a fim de proporcionar uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea; 

Conhecer a legislação do idoso; 

Proporcionar a atuação das estudantes egressas como Cuidador de Idoso, desenvolvendo 

habilidades e competências necessárias para cuidar da higiene, conforto e alimentação do idoso, 

observando possíveis alterações no estado geral, bem como, zelar pela integridade física do idoso, 

prestando primeiros socorros e promovendo atividades de entretenimento. 

Desenvolver um currículo integrado e interdisciplinar, possibilitando que as mulheres atuem 

como sujeitos desse processo pedagógico; 

Possibilitar às estudantes oportunidades de relacionar os novos conhecimentos com suas 

experiências cotidianas, de modo a situá-las em diferentes momentos de suas vidas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Mulheres que se apresentam em condição de vulnerabilidade social podem se inscrever 

no curso FIC de Cuidador de Idoso. A seleção é realizada por meio de um processo de seleção, 

tendo como base os critérios do Sistema de Acesso, Permanência e Êxito, estabelecidos pelo 

Programa Mulheres Mil. Convém relembrar que esse Sistema contempla instrumentos e 

mecanismos de acolhimento de populações não tradicionais, que viabilizem o acesso à 

formação profissional e cidadã, com elevação de escolaridade, a inserção produtiva e a mobilidade 

no mundo do trabalho, o acompanhamento das egressas e os impactos gerados na família e na 

comunidade. 

A seleção é realizada por meio de um edital publicado à comunidade, no qual 

estão estabelecidos todos os requisitos mínimos necessários para a candidatura das vagas, que são: 
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Ser do sexo feminino; 

Ter idade mínima de 18 anos; 

Ter, no mínimo, o ensino fundamental completo. 

E assim, sendo realizadas todas as etapas que a instituição estabelece, a aluna que se encaixar, 

consegue entrar em uma das vagas e passa a ser aluna do curso. 

A estudante egressa do curso FIC em Cuidador de Idoso, na modalidade presencial, deve 

demonstrar avanços na aquisição de seus conhecimentos básicos, assim como em novos 

conhecimentos, e dar continuidade aos seus estudos.  

Em termos de grade curricular, o curso se organiza de forma a se comprometer com a 

formação humana integral à educanda, qualificação laboral, relacionando currículo, trabalho e 

sociedade. 

Dessa forma, as referências estabelecem que os cursos FIC devem ser estruturados da seguinte 

forma: 

Nível Fundamental: conhecimentos de base científica do ensino fundamental ou médio. 

Nível Articulador: conhecimentos de ensino fundamental e profissional. Pode contemplar 

bases científicas gerais que alicerçam suportes de uso geral, como, tecnologias de 

organização, higiene e segurança no trabalho, noções básicas sobre o sistema de produção 

social, natureza, cultura, sociedade e trabalho; 

Núcleo Tecnológico: conhecimentos de formação específica, de acordo com o campo de 

conhecimento, com atuação profissional e as regulamentações do exercício da profissão, com 

disciplinas de qualificação profissional que não estão no núcleo articulador. 

Além de dividida em núcleos, a estrutura é repassada para as alunas em forma de módulos, 

seguindo sua sequência: 

Módulo I: Interação e Conhecimentos básicos; 

Módulo II: Disciplinas com perfil de identidade, Gênero e Cidadania; 

Módulo III: Disciplinas específicas da Qualificação Profissional; 

Módulo IV: Disciplinas voltadas à Gestão Pessoal e à Geração de Renda. 

Como diretriz, o tempo mínimo previsto para duração dos cursos FIC é estabelecido, 

legalmente, no Catálogo Nacional de Cursos FIC ou equivalente. Convém esclarecer que, no IFRN, 
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o tempo máximo para integralização dos cursos FIC é de 06 (seis) meses, com início e término,

preferencialmente, dentro de UM semestre letivo. 

A carga-horária total é de 200 horas, distribuídas em 16 disciplinas ministradas por 

professores voluntários, compondo os quatro módulos. As disciplinas que compõem a matriz 

curricular estão articuladas, fundamentadas na integração curricular numa perspectiva interdisciplinar 

e orientadas pelos perfis profissionais de conclusão, ensejando à estudante a formação de uma base 

de conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como a aplicação de conhecimentos teórico-

práticos específicos de uma área profissional. 

Os métodos avaliativos realizados nas disciplinas devem ser feitos de maneira individual a 

cada disciplina, com aproveitamento de 60% de cada componente curricular, e presença mínima de 

75% do conjunto de todos os componentes. A avaliação deve funcionar como um instrumento 

colaborador na verificação da aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos. 

Com o curso já concluído, ela deve estar qualificada para atuar nas atividades e áreas relativas 

ao seu curso, e desempenhar suas atribuições com autonomia, e se (re)inserir no mundo do trabalho 

com essa nova qualificação. E ao finalizar o curso, a estudante deve demonstrar um perfil que lhe 

possibilite: 

Cuidar da higiene, conforto e alimentação do idoso, observando possíveis alterações em seu 

estado geral; 

Zelar pela integridade física e mental do idoso, prestando os primeiros socorros e promovendo 

atividades de entretenimento; 

Atuar aplicando conhecimentos técnicos, éticos, relativos ao exercício da cidadania e 

referentes aos direitos da mulher, na sua prática como trabalhadora, como forma de inserção no 

mundo do trabalho, bem como de construir respeito no que se refere ao papel da mulher na família e 

na sociedade; 

Utilizar equipamentos e materiais necessários à realização das atividades inerentes à sua 

ocupação, de acordo com os conhecimentos técnicos adquiridos; 

Aplicar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental que se relacionam com 

sua atividade profissional; 
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Contribuir para que se desenvolva um envelhecimento saudável, desenvolvendo ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação na gestão de aspectos individuais e coletivos da velhice 

de forma a preservar e promover a autonomia do idoso; 

Conhecer a realidade atual do idoso no Brasil, desenvolvendo atitudes pertinentes a esse 

público; 

Conhecer e compreender a legislação do idoso. 

Além de todo esse perfil, as alunas devem estar aptas a: 

Adotar atitude ética no trabalho e no convívio social, compreendendo os processos de 

socialização humana em âmbito coletivo e percebendo-se como agente social que intervém na 

realidade; 

Saber trabalhar em equipe; e 

Ter iniciativa, criatividade e responsabilidade. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aumento do número de idosos no Brasil (e no mundo) possibilita a existência do curso 

FIC em Cuidador de Idoso, pois a profissão vem entrando em evidência, sendo sempre 

necessária, e a qualificação para a área é imprescindível. Além de que ajuda mulheres de condição 

social vulnerável a garantirem uma profissão, assim como se inserir novamente ao mundo do 

estudo a do trabalho, encontrando um estímulo social e individual muito forte. 
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RESUMO 

 O Projeto Ativa Idade visa incentivar a qualidade 

de vida de pessoas maiores de 60 anos que 

frequentam o Centro de Convivência de Idosos do 

Município de Currais Novos-RN por meio de 

práticas de exercícios físicos, palestras e oficinas 

sobre orientação de uma equipe multidisciplinar 

que envolve Docentes de Educação Física e 

profissionais da área de saúde. Este projeto visa 

proporcionar uma vida mais saudável por 

intermédio de atividades que resultem na melhoria 

das capacidades motoras, melhorando a postura e o 

equilíbrio, ajudando na prevenção de quedas e 

ajudando na qualidade da saúde e bem estar através 

de palestras para os próprios idosos e ações como 

saúde bucal, intervenções no abrigo Paulo 

Herôncio e no Centro de Convivência; como 

também através de cursos e oficinas para os 

cuidadores sobre higiene, limpeza e movimentação 

dos idosos, administração da medicação, Boas 

Práticas de Manipulação de Alimentos, etc. 

ABSTRACT 

 Ativa Idade Project aims to motivate life quality 

of elderly people of sixties that attend Centro de 

Convivência de Idosos – CCI (Attending Elderly 

Center) Currais Novos-RN by exercising 

practicing, speeches and workshops by orientation 

of a multidisciplinary staff team which has 

Physical Education Teachers and Health Care 

Professionals. This project aims to promote a 

healthier life by activities that result in a better 

movement capacity, better posture and balance, 

helping in the prevention of falling and in the 

quality of health and well-being through speeches 

for the elderly in actions as foot health care, 

actions in the elderly shelter Paulo Herôncio and in 

the CCI; also with courses and workshops to the 

elderly caretakers about hygiene, cleaning and 

movement of the elderly people, administration of 

medication, The Good Handling Practices (GHP) 

for food, etc. 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Saúde, Extensão, IFRN, Currais Novos. 

KEYWORDS: Elderly, Health, Extension, IFRN, Currais Novos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento do número de idosos no Brasil retrata a tendência de envelhecimento da 

população, conforme registra os dados do último censo do IBGE. Em 2010, esse número era de 

23,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos. No Brasil, esse processo de envelhecimento vem 

ocorrendo em alta velocidade. Com isso, as políticas públicas existentes não conseguem adaptar-se 

adequadamente de forma a gerar qualidade de vida ou atender a população idosa, grupo 

populacional mais vulnerável e que mais utiliza o sistema de saúde. (IBGE,2010; ALVES et 

al.,2016).  

O envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude mundial, a OMS (Organização 

Mundial de Saúde) prevê que, em 2025, existirão 1,2 bilhão de pessoas com mais de 60 anos, sendo 

que os muito idosos (com 80 ou mais anos) constituem o grupo etário de maior crescimento. No 

Brasil, estima-se que haverá cerca de 34 milhões de idosos em 2025, o que levará o Brasil à 6ª 

posição entre os países mais envelhecidos do mundo (SOUSA, L. et al, 2003). 

Segundo MIRANDA e GODELI (2003), fatores como o exercício, um estilo de vida 

fisicamente ativo e a capacidade de executar as atividades da vida diária podem ter impacto positivo 

sobre como um indivíduo idoso se sente e como os outros o veem. Contrariamente, a falta de 

domínio motor pode influenciar negativamente a saúde psicológica desse indivíduo. 

Sendo de grande importância um programa de atividades físicas bem estruturadas que pode 

gerir inúmeros benefícios para a saúde e qualidade de vida dos idosos, ajudando-os na manutenção 

ou melhorias de suas capacidades físicas.  

Poucos estudos abordam essas consequências sobre o envelhecimento populacional, então 

pelo o fato do município de Currais Novos, localizado no RN, ser regionalmente famoso por 

apresentar uma parcela significativa de idosos que praticam algumas atividades físicas, não inibe o 

número de idosos sedentários e nos abrigos do município ainda é relativamente grande. Este fator 

por sua vez, caracteriza um preocupante problema quanto à saúde desses idosos a curto, médio e 

longo prazo. 

Portanto, tendo em vista a atual situação no município, foi elaborado essa ação direta com 

esse grupo social. E é nesse cenário deficiente que o IFRN Campus Currais Novos apresenta uma 

intervenção, esta, através de um grupo de servidores e discentes capacitados, comprometidos em 

contribuir para uma melhor qualidade de vida desses idosos.  
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2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, desenvolvido 

com idosos participantes do Projeto de Extensão “Ativa Idade” do IFRN desde 26 de junho, com 

previsão de termino para o dia 26 de dezembro deste ano (2017), realizado na cidade de Currais 

Novos, RN, Brasil. 

Foram atendidos cerca de 50 idosos, sendo realizado exames de glicemia e pressão bem como 

encaminhamentos para exames mais detalhados, como eletrocardiograma. As próximas ações terão 

a presença do nutricionista da escola para realização de capacitação do curso de Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos no Centro de Convivência de idosos (CCI) juntamente com os alunos do 

Superior de Tecnologia em Alimentos, do IFRN, Currais Novos; e da equipe médica do Instituto 

realizando o Curso de Capacitação em Higiene e limpeza. 

Além de ter a movimentação dos idosos por parte dos profissionais de educação física, que 

estão trabalhando com a prática de exercícios físicos tendo como foco o fortalecimento muscular do 

idoso, para desenvolver as capacidades coordenativas, melhorando a postura, o equilíbrio e 

contribuindo na prevenção de quedas, e também realizando assim atividades de alongamento, 

atividades lúdicas com dança e hidroginástica. 

O projeto visa beneficiar cerca de 250 idosos da cidade, sendo cerca de 200 que frequentam o 

Centro de Convivência de Idosos (CCI) e cerca de 50 que moram no Abrigo Paulo Herôncio. O 

projeto é importante por fazer parte de ações e metas do governo para as Metas do próximo milênio 

que incluem saúde e educação à população idosa. Os alunos também são beneficiados por tratar-se 

de uma atividade que causa a troca de experiências entre os jovens e os idosos que beneficia 

mutuamente pois faz com que os idosos possam sentir-se menos sozinhos, principalmente no abrigo 

onde o abando é um dos motivos de tristeza e este contato faz com que os jovens possam refletir 

quanto a importância de colaboração e cooperação para com o idoso. O contato além de ser 

motivador pode ajudar na qualidade de saúde mental já que promove a interação e pode ajudar na 

memória já que muitos gostam de contar sua história. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Um dos resultados alcançados foi a satisfação de ver os idosos que participaram das ações 

felizes e o aumento no número de idosos a cada ação realizada. Espera-se que com este projeto os 

idosos possam melhorar sua qualidade de vida através da melhoria da postura, melhor higienização 

daqueles que tem problemas de locomoção, melhoria na saúde, no bem-estar, melhor capacitação 
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dos cuidadores e funcionários do Centro de Convivência de Idosos (CCI) e do Abrigo Monsenhor 

Paulo Herôncio.  

O crescimento de participação é visto na Figura 1 a partir das aulas de hidroginástica que 

geralmente estão fazendo um diferencial para os idosos, tendo 35 mulheres e 5 homens, porém os 

homens não quiseram entrar na piscina. Na aula de dança proposta pela estagiária Katiana, teve a 

participação de 13 mulheres das 35 pessoas que estavam presentes no CCI. Ao passo que o projeto 

foi acontecendo tivemos aí a participação de 8 homens na atividade de alongamento e 25 mulheres 

com a professora Flávia, nota-se que a maioria das mulheres gostaram de participar das atividades 

físicas, já poucos homens gostam de participar das ações do projeto.  

Figura 1 - participação dos idosos nas atividades físicas do Centro de Convivência de Idosos    

Fonte: Própria. 

O projeto tem sido bem aceito e verificamos que os idosos ficaram muito satisfeitos (Figura 

2), e eles estão gostando muito das atividades que estamos praticando no CCI, principalmente a aula 

de dança como pode ser demostrado na Figura 3. 

Figura 2 – Opinião dos idosos sobre o projeto       Figura 3 – Atividade que os idosos mais gostaram 

Fonte: Própria.      Fonte: Própria. 
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Os exames realizados pela equipe de enfermeiras de dois postos de saúde do município de 

Currais Novos tiveram por objetivo verificar as condições físicas dos idosos (aguardando ainda os 

resultados). Ao total foram consultadas 37 pessoas: 28 mulheres e 9 homens. Eles foram orientados 

a fazer os exames para obter um atestado médico na participação das ações do projeto.  

As equipes de estudantes de fisioterapia da UFRN de Santa Cruz, RN, Brasil, também 

contribuíram com uma visita ao Abrigo Monsenhor Paulo Herôncio, realizando pequenas 

intervenções, como praticando caminhas curtas com os idosos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse sentido a equipe do projeto está alcançando a satisfação dos idosos, que estão 

participando com mais frequência das ações realizadas. Além de estar gerando bons frutos, pois 

conseguimos a participação tanto da equipe de saúde escolar que compõe o projeto quanto das 

equipes de saúde dos bairros próximos ao Centro de Convivência de Idosos (CCI).  

Espera-se que com este projeto os idosos possam melhorar sua qualidade de vida através de 

uma postura adequada, melhor higienização daqueles com problemas de locomoção, melhoria na 

saúde e no bem-estar, melhor capacitação dos cuidadores e funcionários do CCI e do Abrigo.  

Os alunos também são beneficiados por tratar-se de uma atividade que causa a troca de 

experiências entre os jovens e os idosos que se beneficiam mutuamente, pois faz com que os idosos 

possam sentir-se menos sozinhos, principalmente no abrigo onde o abando é um dos motivos de 

tristeza e este contato faz com que os jovens possam refletir quanto à importância da colaboração e 

cooperação para com o idoso. O contato além de ser motivador pode ajudar na qualidade de saúde 

mental já que promova a interação e possa ajudar na memória, já que muitos gostam de contar sua 

história. 

Acreditamos que o projeto contribuirá para melhoria do bem-estar dos idosos, com ações 

diversificadas e a possibilidade de realização de atividades físicas que muitos não tinham a 

oportunidade.  
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AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PELO NÚCLEO DE EXTENSÃO E 

PRÁTICA PROFISSIONAL EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (NEPP ST) 

RESUMO 

O interesse pelo desenvolvimento deste Núcleo se dá 

pela escassez de ações voltadas para a proteção do 

trabalhador e também a promoção da saúde dentro 

do ambiente de trabalho, verificando os riscos e 

auxiliando no planejamento de Plano de Emergência 

de instituições, púbicas ou privadas, pois, desta 

forma estará preparando estas instituições para agir 

diante de situações de risco. O Núcleo de Extensão e 

Prática Profissional em Segurança do Trabalho fará 

orientação na área de Direito do Trabalhador e apoio 

Psicológico àqueles trabalhadores de baixa renda. 

Este Núcleo torna-se importante pois utiliza 

a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora do Ministério da Saúde, PORTARIA 

Nº 1.823, DE 23 DE AGOSTO DE 2012, que visa 

garantir o direito a um ambiente profissional 

saudável enquanto eixo norteador.

ABSTRACT 

Interest in the development of this core is given by 

the lack of actions for worker protection and also 

promoting health in the workplace by checking the 

risks and assisting in the Emergency Plan planning 

institutions, public or private, for this way will be 

preparing these institutions to act in the face of risk 

situations. The Professional Extension Center, 

Practice Work Safety will make orientation in the 

Labor Law area and support Psychological those 

low-income workers. This core becomes important 

because it uses the National Health Policy of the 

worker and the worker of the Ministry of Health, 

ORDINANCE Nº 1823, DE 23, 2012 AUGUST, 

which aims to guarantee the right to a healthy 

working environment as a guideline.

1 INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Extensão em Prática Profissional em Segurança do Trabalho - NEPPST, foi criado 

com o objetivo de promover ações de promoção e proteção à saúde do trabalhador contribuindo 

para a prevenção de doenças e acidentes no trabalho. O NEPPST também fará orientação na área de 

Direito do Trabalhador e apoio Psicológico àqueles trabalhadores de baixa renda. O Núcleo atuará 

em cinco linhas de ação: 

1. Auxiliar na construção do Plano de Emergências de Escolas Públicas (municipal, estadual),

e assim preservar a saúde dos profissionais e alunos. 

O NEPP ST possui alunos e docentes que irão confeccionar o Plano de Emergência, e assim, 

deixar para estas instituições um planejamento essencial, para agir em situações de combate a 

incêndio. 

PALAVRAS-CHAVE: NEPP ST, ações, escolas, saúde, segurança. 

KEYWORDS: NEPP ST, actions, schools, health, safety. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1796



2. Atender a trabalhadores que sofrem de doenças Psicológicas através de parceria com

profissional habilitado. 

O NEPP ST já possui uma parceira com Profissional habilitado para realizar o atendimento dos 

trabalhadores de baixa renda e que necessitam de um acompanhamento profissional. 

3. Orientar trabalhadores quanto aos seus direitos.

O NEPP ST conseguiu a parceria com um profissional habilitado na área de Direito do Trabalho,

para realizar orientações aos trabalhadores e desta forma combatendo a exploração indevida do 

trabalho. 

4. Realizar medições de fatores de riscos presentes no ambiente do trabalho.

O NEPP ST possui dentro do seu grupo um docente especialista na área de Higiene Ocupacional,

e junto ao Laboratório de Higiene Ocupacional do Campus Natal Central, junto ao Curso de 

Segurança do Trabalho fará as medições no ambiente de trabalho e assim, avaliar se o trabalhador 

está exposto a condições insalubres. 

5. Capacitar os profissionais para atuar em situações de Urgências e Emergências.

O NEPP ST capacitará profissionais no atendimento de primeiros socorros em instituições 

interessadas neste tipo de conhecimento, e assim, contamos com um profissional especialista na 

área de Atendimento Pré-Hospitalar e contará com o apoio do Laboratório de Primeiros Socorros.  

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nas ações tem como base o Núcleo de Extensão e Prática Profissional 

em Segurança do Trabalho (NEPP ST), através do próprio exercício da prática profissional com a 

orientação do professor, para a capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH).  

A princípio, os voluntários do projeto de extensão realizaram um curso à distância em Suporte 

Básico de Vida (SBV), através da plataforma AVASUS, e em seguida, puderam colocar em prática 

o assunto estudado, realizando ações em escolas particulares e públicas (vide item 1 na introdução).

Tais ações surgiram da necessidade de levar aos alunos e professores o conhecimento em

Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

A primeira ação foi realizada na semana pedagógica do Centro Educacional Maanaim, localizado 

em Natal/RN, com 18 professores do berçário ao ensino fundamental II, sendo 17 mulheres e 1 

homem. Para esta ação utilizou-se uma pesquisa de caráter quantitativo, fazendo uma coleta de 

dados através da aplicação de questionários e entrevistas após a palestra ministrada para analisar a 

relevância da mesma. No início foi aplicado um pré-teste contendo 10 questões, e em seguida, as 

voluntárias do projeto, juntamente com o professor orientador, realizaram uma demonstração 

prática de como proceder em casos de parada cardiorrespiratória e engasgamento em adultos e 

crianças utilizando dois (2) bonecos do laboratório de Primeiros Socorros do IFRN Campus CNAT; 

e próximo ao término da ação, foi realizado um pós-teste também para ser analisada sua relevância. 

(Imagem 1, pág. 3). 

A segunda ação foi realizada na Escola Municipal Vicente de França Monte, localizada em São 

Gonçalo do Amarante/RN, com 29 alunos do 8° ano do ensino fundamental. Nesta ação foi 

utilizado um estudo de caso disponibilizado pelo curso de SBV da AVASUS, separando os alunos 

por grupos para extrair deles quais procedimentos eles realizariam em casos de reanimação 

cardiopulmonar (RCP).  Em seguida foi abordado o perfil do socorrista e a importância de avaliar a 

cena para que realmente se possa salvar e não se tornar mais uma vítima, logo depois foi 

demonstrado em slides o método ABCDE do trauma, que visa garantir a estabilização da vítima, em 

seguida também foram demonstradas as práticas em RCP fazendo também a utilização de dois (2) 
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Imagem 1: Professores do Centro de 

Educação Maanaim respondendo ao teste 

realizado. 

Imagem 2: Alunos da E. M. Vicente de 

França Monte, e voluntárias do projeto de 

extensão. 

0

2

4

6

8

10

3 5 6 7 8 9 10

N
º 

d
e 

P
es

so
as

Acertos

Pré-teste

Resultado do pré-teste. Resultado do pós-teste. 

0

2

4

6

8

10

1 4 5 7

N
º 

d
e 

P
es

so
as

Acertos

Pós-teste

Técnicas de engasgamento. 

bonecos do laboratório de Primeiros Socorros, e também abordaram assuntos como: engasgamento, 

queimaduras, fraturas e pequenos ferimentos, e quais seriam os procedimentos corretos diante 

destes. (Imagem 2). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

A realização dos questionários da primeira ação realizada no Centro Educacional Maanaim, teve 

como objetivo avaliar o grau de relevância das palestras e demonstrações práticas dos 

procedimentos de primeiros socorros. Participaram do pré-teste 18 pessoas, dentre elas um terço 

acertou 7 questões, um terço acertou mais de 7 questões e um terço acertou menos de 7 questões, 

chegando a uma média de 69,44% de acertos. O pós-teste foi realizados com 17 pessoas, pois um 

dos participantes precisou se ausentar. Desta vez 7 participantes acertaram as 10 questões e 

nenhuma delas acertou menos de 7 questões, apresentando uma média de acertos de 90,59%. A 

comparação entre os questionários demonstrou um aumento médio de 30,45%, comprovando a 

relevância da palestra e da capacitação em primeiros socorros. (Imagens abaixo). 

 

 

 

A segunda ação, realizada na E. M. Vicente de França Monte, obteve como resultado o retorno 

no aprendizado dos alunos, eles demonstraram interesse no assunto desde o começo da ação, 

participaram ativamente das demonstrações e pediram a realização de mais ações como essa. 

(Imagens a seguir). 
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Demonstrações em práticas de RCP com os alunos da E. M. Vicente de França Monte.  

A Lei Federal nº 12.645, de 16 de maio de 2012, instituiu 10 de Outubro como o Dia Nacional da 

Segurança e Saúde nas Escolas (PLANALTO, 2012); este dia foi instituído para promover uma 

aproximação entre a escola e o mundo da segurança e saúde do trabalhador. Sabendo do interesse 

dos alunos abordados, se faz necessário que não somente essa escola, mas todas, tenham 

conhecimento desta Lei que dedica um dia especialmente para que se realizem ações como 

palestras, concurso de frase ou redação, eleições de cipeiro escolar e até mesmo visitações em 

empresas, visando capacitar os alunos e profissionais sobre o tema abordado. A FUNDACENTRO 

criou uma cartilha sobre saúde e segurança nas escolas objetivando a sua utilização em atividades 

pedagógicas, para que professores e alunos abordem o tema com mais conhecimentos em Saúde e 

Segurança do Trabalho (SST) e que este assunto não seja tratado somente no dia 10. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É crescente a importância que as escolas têm ganhado no que se refere a temas como promoção 

de saúde, prevenção de doenças e prevenção de acidentes entre crianças e adolescentes. Isso se dá 

pelo fato dos mesmos passarem aproximadamente um terço de seus dias na escola ou a caminho 

dela, fazendo com que a segurança nesse ambiente seja elemento de preocupação por parte dos pais 

e da equipe escolar como um todo (LIBERAL; AIRES; AIRES; OSÓRIO, 2005). 

Portanto, faz-se necessário levar às escolas um pouco de conhecimento sobre o Atendimento 

Pré-Hospitalar, não com o intuito de tornar os profissionais e alunos socorristas, mas sim, fazer com 

que possam agir de forma correta e segura durante a realização de suas atividades laborais, 

contribuindo para a saúde e bem-estar físico e mental de todos; e se houver a oportunidade, realizar 

ações como essas periodicamente para que se haja um aprimoramento dos conhecimentos e técnicas 

adquiridas nestas ações.  
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CONTROLE POPULACIONAL DE GATOS NO IFRN: ESTRATEGIA PARA 

A PREVENÇÃO DE RISCOS BIOLÓGICOS 

GALDINO, A. P. M.1; JESUS, J. R. N. DE2; SILVA, I. M. DE F.3; AZEVEDO, L. F. S. DE4; TAVARES, C. 

R. G5

1,2,5 IFRN – Natal Central; 3,4 UnP – Salgado Filho 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO 

No IFRN/CNAT, a população de felinos tem se 

multiplicado desordenadamente. Sendo assim, a 

Instituição deve tomar para si a Responsabilidade 

Social Ambiental da população de felinos errantes, 

objetivando a saúde da comunidade. 

Diante desse problema, o projeto busca estabelecer 

práticas de controle zoonoses e acidentes por 

mordeduras e arranhaduras, por meio do controle 

populacional de gatos, além de proporcionar palestra 

educativas à comunidade.

ABSTRACT 

At the IFRN/CNAT, the feline population has 

multiplied disorderly. Therefore, the Institution must 

assume the socio environmental responsibility of the 

stray cat population, aiming the community health. In 

light of this, the project seeks to establish practices of 

zoonosis control as well as bite and scratch accidents, 

by means of feline population management. Besides, 

it intends to promote educational lectures. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, vem crescendo no Brasil os lares que possuem algum tipo de animal doméstico. 

Entre eles, os felinos são um dos mais presentes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), em sua pesquisa para a compra de vacinas, 17,7% dos domicílios do País 

possuíam pelo menos um gato, o equivalente a 11,5 milhões de unidades domiciliares, a população 

de gatos em domicílios brasileiros foi estimada em 22,1 milhões, o que representa aproximadamente 

1,9 gato por domicílio (IBGE/PNS, 2013). 

Considerando que o ser humano interfere no equilíbrio natural na medida em que transforma 

o ambiente a sua volta, dando lugar a urbanização e seus resíduos, ele ainda captura animais na

tentativa de domesticá-los e, quando não o conseguem, abandonam as espécies fora de seu habitat.

PALAVRAS-CHAVE: adoção, castração, controle, gatos. 

KEYWORDS: adoption, castration, cats, control. 
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Onde, de acordo com o Decreto Federal 24.645/34, de 10 de julho de 1934, em seu Art. 3, inciso I ao 

XXXI, considera que o abandono está classificado como crime contra o animal perante a lei. 

A exemplo dessa situação, podemos citar a transferência e ou abandono de animais domésticos 

para as imediações de grandes áreas urbanas consideradas "aptas" pelos responsáveis dessa ação para 

o recebimento dessa população. Nesse aspecto, são exemplos, no perímetro urbano da cidade do

Natal, as seguintes áreas de abandono de animais: Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte,

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Rio grande do Norte/Campus Natal Central (IFRN/CNAT) e Parque das Dunas.

Mediante a este cenário, faz-se necessário educar, no intento de sensibilizar, quanto a 

importância de ajudar a preservar o equilíbrio entre os seres viventes. Dessa forma, cabe no contexto 

maior de políticas públicas essa responsabilidade na medida em que o abandono gera o crescimento 

da população de gatos e, consequentemente, possíveis exposições às zoonoses felinas que, instaladas 

no ambiente laboral, expõem os trabalhadores ao risco biológico, conceituado pela Norma 

Regulamentadora 32 (NR 32) como a probabilidade da exposição ocupacional à agentes biológicos. 

No IFRN/CNAT, a população de felinos tem se multiplicado desordenadamente. A entrada 

dos gatos nas dependências do IFRN foi realizada de forma espontânea ou introduzidos por usuários 

sem nenhum controle da Instituição. Os felinos foram se estabilizando nas áreas abertas de jardins, 

bosque e pátios e convivem com a comunidade de alunos e servidores, tornando a Instituição um lar 

para eles, uma vez que oferece abrigo, alimento e sociabilidade. Por conseguinte, a Instituição, 

representada por sua comunidade, deve tomar para si a Responsabilidade Social Ambiental (RSA) 

dessa população, objetivando a saúde e bem-estar da comunidade no convívio com esses animais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB), Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, considera que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais e ainda define, dentre outros, 

como princípio e fim da educação nacional a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. 

Dessa forma, um movimento social pode nascer no âmbito escolar, assim como pode ser 

ratificado nesse mesmo ambiente. A preservação da natureza, o respeito aos animais e aos menos 

favorecidos são movimentos sociais solidificados na sociedade Brasileira em constante movimento 

de humanização. Nesse aspecto, o papel do IFRN, como mediador das políticas públicas ao envolver 

a comunidade escolar, voltando-a para a sensibilização e prática desse processo. 

Como exemplo de políticas públicas, a Portaria Nº 1.138, de 23 de maio de 2014, no âmbito 

do Ministério da Saúde, define as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e 

controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos de relevância 

para a saúde pública. Considerando em seu Art. 3, inciso II, o desenvolvimento e execução de ações, 

atividades e estratégias de educação em saúde visando à guarda ou à posse responsável de animais 

para a prevenção das zoonoses. 

Diante dessa problemática, portanto, o projeto busca estabelecer práticas de controle dos 

riscos biológicos acometidos pelas zoonoses e acidentes por mordedura e arranhaduras, na medida 

em que reduz a exposição ao risco, dos trabalhadores e alunos do IFRN/Natal Central, por meio do 

controle populacional de gatos. Ademais, é objetivado, ainda, proporcionar palestra educativas aos 

alunos da instituição e os cidadãos da comunidade interna e externa do Instituto sobre a posse 
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responsável; a importância da castração e vacinações; medidas preventivas contra zoonoses; e o crime 

de abandono e o quanto isso afeta a sociedade. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia apresentada para a aplicação desse projeto compreende as etapas de 

arrecadação de recursos e serviços; período preparatório; cuidados médicos para reabilitação dos 

animais; castração e esterilização; como também incentivo e disponibilização de felinos para adoção. 

Todas essas etapas serão executadas por alunos bolsistas, voluntários, professor orientador e 

profissional veterinário.   

2.1 Arrecadação de recursos e serviços 

A arrecadação de recursos, além da ajuda de custo e de serviços pleiteado no projeto, é feita 

mediante a colaboração da comunidade externa e interna dessa instituição de ensino e compreenderá 

as seguintes formas de arrecadação de recursos e serviços: parcerias com instituições, empresas e 

profissionais veterinários; reutilização de recipientes coletados para distribuição de ração e água; 

doações; patrocínios; rifas; e venda de produtos personalizados para a divulgação do projeto.   

Os recursos serão destinados ao custeio da alimentação, medicação, exames, castração, 

esterilização e a higienização do abrigo temporário.  

2.2 Captura, quarentena e cuidados médicos dos felinos  

Nessa etapa, os animais serão capturados e mantidos em um abrigo temporário para serem 

examinados e reabilitados. Para a captura dos felinos, será realizado o estudo do ambiente em que 

eles vivem, elaborando-se o plano de captura orientado por profissional veterinário. O contado com 

os animais requer vacinação contra tétano e raiva como prevenção dos riscos biológicos para todos 

os envolvidos. 

A guarda desses animais será realizada em um ambiente tranquilo e acessível. Nesse aspecto, 

o IFRN deverá fornecer, por um período de 7 (sete) meses, um espaço para a construção do abrigo

temporário, no qual os animais capturados serão classificados e distribuídos após a identificação e

anamnese. A distribuição (quadro 1) consiste na separação de fêmeas, fêmeas com filhotes e machos,

subdivididos em adultos e filhotes, que serão divididos entre visivelmente sadios ou doentes, de

comportamento calmo ou agressivo. Os animais uma vez controlados deverão ser catalogados através

de fichas individuais e identificados por coleiras.

Quadro 1 - Distribuição dos felinos capturados 

Fonte: Próprio autor 
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Instalados no abrigo temporário, os felinos serão submetidos a procedimentos básicos, tais 

como: alimentação; cuidados e tratamento com aqueles que apresentarem sinais e sintomas de 

doenças; avaliação para ingestão do vermífugo e vacinas; e contagem daqueles que passaram pela 

castração e esterilização.  

2.3 Castração e esterilização 

Após 15 dias de preparo, considerando-se os cuidados médicos, se fará o procedimento da 

castração e esterilização, sendo esta ação realizada em parceria com a Universidade Potiguar (UnP), 

cabendo ao IFRN/CNAT a responsabilidade pelo transporte, além dos cuidados pré-operatório e pós-

operatório. 

No processo de castração e esterilização, serão submetidos somente os animais, fêmeas e 

machos, com idade equivalente ou acima de 6 meses para macho, e 7 meses para fêmea 

(VOORWALD; TIOSSO; TONIOLLO, 2013), ou conforme parecer médico. Os demais não se 

submeterão e serão encaminhados para adoção. 

2.4. Da educação do público interno e externo 

A função colaborativa à valorização da cidadania será exercitada por meio de palestras de 

caráter educativo e sensibilizador, visando os públicos interno e externo. Nesse contexto, serão foco 

de debate temáticas relativas a responsabilidade social e ecológica dos cuidados com os felinos – 

destacando a esterilização, a vacinação e a vermifugação -, bem como particularidades referentes ao 

bem-estar dos animais. 

As palestras serão gratuitas e realizadas em espaço cedido pela instituição IFRN/Natal 

Central. Ademais, a elaboração e execução dessas será de responsabilidade do Grupo de Estudos em 

Saúde Pública da instituição parceira Universidade Potiguar. 

2.5 Adoção 

A adoção será promovida por meio de feiras de adoção. As feiras poderão ser realizadas no 

ambiente interno do IFRN/CNAT ou em feiras promovidas por instituições protetoras de animais.  

Como medida complementar, as futuras ações poderão ser realizadas através de palestras e 

minicursos no ambiente interno do IFRN/CNAT, ao longo dos 7 (sete) meses de duração do projeto, 

e terão como principal objetivo educar a comunidade interna e externa a respeito dos cuidados e 

precauções para com esses animais, assim como orientações quanto a guarda responsável.  

2.6 Acompanhamento e avaliação do projeto 

O acompanhamento do projeto será ordenado durante os sete meses consecutivos, 

compreendendo a captura sistemática dos felinos, cuidados médicos e acompanhamento da saúde dos 

animais na quarentena/asilo, na castração/esterilização e pós adoção. O acompanhamento pós adoção 

será realizado por mídia, por um período de 1 mês, no intuito de avaliar se os animais estão sendo 

mantidos na família adotiva.  

Atendendo a demanda de responsabilidade social, os animais que não foram adotados serão 

reconduzidos ao local do qual foram retirados (nas áreas livres do IFRN/CNAT). Ao mesmo tempo 

em que foi alcançada a redução do número de felinos no local e estabelecido o controle de natalidade, 

também foi realizada a sensibilização quanto a saúde e bem-estar de felinos e da comunidade, além 

da mudança comportamental dos felinos devido a castração/esterilização, tornando-os mais dóceis e 

menos propício a brigas, arranhões e possíveis transmissões de doenças. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Promover o controle de zoonoses no IFRN/CNAT, no intuito de reduzir a exposição da 

população aos riscos biológicos ao realizar os cuidados médicos nos felinos, e proporcionar o controle 

populacional, como medida de saúde pública na interface homem e animais.  

Além de sensibilizar a comunidade da importância do controle de zoonoses e controle 

populacional de animais abandonados na busca do equilíbrio com a natureza, saúde e bem-estar de 

todos os envolvidos. Por conseguinte, tais objetivos convergem à reafirmação do protagonismo 

acadêmica, tanto na disseminação do conhecimento, quanto no comprometimento com a cidadania, 

colaborando, desse modo, aos intentos do Artigo 225 da Constituição Federal de 1998 e à meta global 

número quinze – Vida sobre a Terra - da Organização das Nações Unidas. 

Como também alertar quanto a implantação de medidas institucionais de controle de entrada 

de animais na área física do IFRN/CNAT.  

Mas ainda, servir como modelo para ser aplicado em outras instituições que estejam com o 

mesmo problema de população de felinos. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto maior for o crescimento desordenado do número de felinos de rua, maiores serão os 

riscos à segurança e à saúde da comunidade. Além disso, o seu aumento descontrolado pode levar a 

uma menor média de vida dessa população de animais, pois muitos morrem vitimados de acidentes, 

envenenamento proposital e enfermidades que, na maioria das vezes, não são tratadas.   

É preciso, portanto, um controle populacional destes animais. Desta forma, o projeto 

“Controle Populacional de Gatos No IFRN/CNAT” se faz necessário devido à sua grande importância 

sociocultural e econômica, considerando-se que todos custeios do projeto se darão pela arrecadação 

dos recursos e serviços para proporcionar a segurança e saúde desses felinos do IFRN/CNAT e, por 

fim, garantir a segurança, saúde e a educação da comunidade presente neste ambiente.
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A PRÁTICA DO JIU-JITSU COMO FERRAMENTA EDUCATIVA NO 

CAMPUS PARNAMIRIM DO IFRN 

GOMES, Bruno E. G.1; MACENA, Luan M.2 e SANTIAGO, Daniel de A.3 

1,2,3 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO 

Este trabalho apresenta a aplicação do Jiu-Jitsu como 

ferramenta educacional no campus Parnamirim do 

IFRN. O projeto é composto por treinos que ocorrem 

quatro vezes na semana para alunos, servidores e 

comunidade externa que recebem acompanhamento 

de saúde e, no caso dos alunos do campus, também é 

exigido bom rendimento escolar e presença em sala. 

Com o amadurecimento deste projeto espera-se 

contribuir para ampliar o contato com a comunidade 

e formar não apenas atletas, mas cidadãos 

responsáveis. 

ABSTRACT 

This paper shows the adoption of Jiu-Jitsu as an 

educational tool at IFRN Parnamirim. The project 

consists in four Jiu-Jitsu classes per week composed 

by people of internal and external communities that 

receive health monitoring and, for those who are 

students, we demand a good scholar performance and 

the presence in their classrooms. With the growth of 

the project we expect to contribute to expand the 

external community contact and to educate not only 

good athletes, but responsible citizens. 

1 INTRODUÇÃO 

A mídia e uma parcela da sociedade muitas vezes difundem de forma equivocada a associação 

do praticante de artes marciais a comportamentos violentos. No entanto, o que se verifica na prática 

é exatamente o contrário na grande maioria de adeptos. A prática de uma arte marcial tende a melhorar 

o convívio social, a disciplina e a condição física e psíquica do seu praticante. O presente projeto

promove a prática do Jiu-Jitsu aberta a alunos, servidores e à comunidade externa do município desde

maio de 2016, com o objetivo de melhorar o rendimento físico, a disciplina e as habilidades

psicossociais dos seus praticantes.

O Jiu-Jitsu é uma das artes marciais mais difundidas e em maior crescimento no mundo. Em 

tradução para o português, a palavra Jiu-Jitsu significa “arte suave” e se caracteriza pela ênfase em 

técnicas de alavanca, imobilizações, chaves e projeções. O Jiu-Jitsu foi introduzido no Brasil em 1914 

na cidade de Belém do Pará por Mitsuo Maeda, um dos discípulos do mestre Jigoro Kano.  

PALAVRAS-CHAVE: Jiu-Jitsu, Saúde, Cidadania, Qualidade de vida. 

KEYWORDS: Jiu-Jitsu, Health, Citizenship, Life quality. 
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Importa destacar que um dos primeiros alunos de Maeda foi Carlos Gracie, que durante cinco 

anos teve aulas que impactaram sua vida, tornando-o mais autoconfiante e disciplinado. Ao mudar-

se com a família para o Rio de Janeiro, Carlos abriu uma academia e passou a ensinar os seus irmãos 

mais novos, Oswaldo, Gastão, George e Hélio, considerados os fundadores do que viria a se chamar 

de Jiu-Jitsu brasileiro ou Jiu-Jitsu Gracie. A paixão pelo Jiu-Jitsu fez com que Carlos e seus familiares 

dedicassem as suas vidas a esta arte, difundindo-a no mundo inteiro (GRACIE BARRA, 2016). Hoje, 

independente do lado competitivo, o Jiu-Jitsu brasileiro é praticado por milhares de pessoas de todas 

as classes sociais, sem limitações quanto a porte físico, habilidade esportiva ou idade. 

Um estudo realizado por Pacheco (2012) com 15 estudantes adolescente praticantes de artes 

marciais, demonstrou que essa prática desportiva pode auxiliar na redução de comportamento 

agressivo em adolescentes nas aulas de Educação Física escolar, pois ajudam na melhoria do 

autoconhecimento, autocontrole e da capacidade de não agir/reagir agressivamente diante uma 

situação de conflito. 

É importante observar que iniciativas semelhantes a este projeto vêm sendo desenvolvidas no 

Brasil e no mundo. Uma das mais notáveis é o projeto de inserção da prática do Jiu-Jitsu nas escolas 

públicas de Abu-Dhabi (UAEJJF, 2016). Em um programa executado desde o ano de 2008 pelo 

Concelho de Educação de Abu-Dhabi, alunos do sexto ao décimo segundo nível tem aulas de Jiu-

Jitsu visando melhorar sua nutrição, valores morais e habilidade físicas e técnicas. No ano de 2014, 

mais de 100 (cem) escolas estavam participando do programa com cerca de 38.000 (trinta e oito mil) 

estudantes matriculados. 

No Brasil, o projeto social Cícero Costha (COSTHA, 2016) é outra iniciativa digna de 

destaque. O professor Cícero implantou em sua academia, na cidade de São Paulo, o "Projeto Social 

Lutando pelo Bem", voltado a ensinar Jiu-Jitsu de forma gratuita a crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social ou com talento para o Jiu-Jitsu, mas sem condições financeiras de 

arcar com os custos da prática. Esse projeto se destaca por formar diversos campeões mundiais, como 

Leandro Lo e os irmãos Paulo e João Myao. 

O desenvolvimento do projeto no âmbito do campus Parnamirim do IFRN tem como objetivos 

proporcionar a melhoria da condição física, do respeito ao próximo, do autocontrole e da socialização 

dos participantes. O projeto acolhe tanto alunos iniciantes, sem qualquer experiência prévia com a 

arte, quanto por aqueles que já treinam o Jiu-Jitsu a vários meses ou anos nas mais diversas academias 

de Parnamirim e região. Como fruto da sua continuidade, os alunos que iniciaram no ano de 2016 

estão com prática de cerca de um ano e meio, o que já permite observar a melhora em 

condicionamento físico e o bom desempenho nas participações em campeonatos regionais, tais como 

o Open Parnamirim e o Grand Slam Nordeste de Jiu-Jitsu, ambos realizados em 2017.

2 METODOLOGIA 

Uma das frentes de atuação do projeto visa preparar os alunos do ensino médio matriculados 

para a participação em Jogos Escolares. Neste ano, diversos alunos participaram nas categorias 
juvenil masculino e feminino dos Jogos da Juventude Escolar de Parnamirim (JUVEP’s), realizado 

no mês de setembro de 2017. Oito alunos (quatro no masculino e quatro no feminino) também 

participaram dos jogos Escolares do RN (JERNS), a maior competição escolar do estado, sendo o 

primeiro campeonato escolar do país (SEEC-RN, 2016). Os dois alunos do campus Parnamirim na 

competição ganharam medalhas de prata (feminino) e bronze (masculino). 
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As ações vêm sendo executadas em parceria com o professor de Jiu-Jitsu Bruno de Aguiar 

Ramos, faixa preta da academia Gracie Barra Parnamirim e seu aluno e instrutor faixa roxa Alexandre 

Magno. O professor Bruno Ramos é filiado à Federação Internacional de Jiu-Jitsu (CBJJ/IBJJF) e 

possui mais de 20 anos de prática do esporte. Cumpre destacar que ele é um dos principais 

competidores do estado do RN, participando ativamente de competições nacionais e internacionais, 

sendo campeão brasileiro nos anos de 2012 e 2017. 

O projeto possui atualmente 35 praticantes matriculados, sendo composto por alunos e 

servidores da comunidade interna bem por alunos da comunidade externa ao campus Parnamirim. 

São ministradas semanalmente 4 (quatro) aulas com duração de uma hora e meia, sendo 2 (duas) pela 

manhã e 2 (duas) à tarde. Cada momento de aula é normalmente composto por aquecimento e 

alongamento, uma parte em que são passadas algumas técnicas de Jiu-Jitsu, momentos de luta entre 

os participantes e, ao final, orientação sobre comportamento interpessoal e aspectos filosóficos da 

arte marcial.  

Além dos momentos de aulas é realizado periodicamente o acompanhamento e 

aconselhamento de saúde e, para aqueles que são alunos do campus Parnamirim, o acompanhamento 

escolar e de presença em sala de aula por meio do sistema acadêmico (SUAP) e do contato com a 

equipe técnico-pedagógica.  

No caso do acompanhamento de saúde, ao iniciar no projeto o aluno responde a um 

questionário e é examinado pelo médico do campus que realiza exames clínicos e de histórico pessoal 

e familiar de saúde. Periodicamente os exames clínicos e a aferição de sinais vitais como pressão 

arterial, batimentos cardíacos e índice glicêmico são realizados como forma de aferir e acompanhar 

a evolução da saúde do aluno. Além disso, a cada dois meses são realizadas pequenas palestras sobre 

temas relacionados a boas práticas de saúde e qualidade de vida. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados alcançados até o momento estão a divulgação do esporte junto à comunidade, 

o que se realizou por meio da apresentação do projeto na Escola Municipal Ivanira Paisinho do

município de Parnamirim, a inclusão do Jiu-Jitsu como modalidade nos Jogos Internos do Campus

Parnamirim a partir de 2016, o que mobilizou e proporcionou a participação de alunos de todos os

cursos da instituição.

Os integrantes do projeto também apoiaram a realização da primeira edição do Parnamirim 

Open de Jiu-Jitsu, evento esportivo realizado em maio de 2017 no ginásio do campus Parnamirim. 

Os integrantes do projeto foram isentos da taxa de inscrição e tiveram uma boa participação, 

conquistando medalhas em diversas categorias.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto espera alcançar a meta de propagar os ensinamentos físicos, técnicos e filosóficos 

do Jiu-Jitsu tendo em vista a melhoria da saúde, qualidade de vida, autocontrole e disciplina dos seus 

participantes. Outras frentes de atuação que se espera ampliar é a divulgação do esporte junto à 

comunidade através do apoio a realização de eventos e apresentações, bem como o incentivo a 

participação de alunos do curso técnico integrado em competições esportivas escolares regionais. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: 

AÇÃO REALIZADA PELO NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRÁTICA 

PROFISSIONAL - NEPP EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO 

IFRN SOLIDÁRIO.
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1,2 IFRN – Campus Natal Central 

RESUMO 

Primeiros socorros são cuidados que devem ser 

aplicados em vítimas de acidente ou de mal 

súbito, objetivando salvar a vida ameaçada. As 

atividades de educação em saúde e a aplicação 

de seus conhecimentos básicos são importantes, 

pois qualquer ambiente apresenta riscos 

potenciais de ocorrência de acidentes. O Núcleo 

de Extensão e Prática Profissional em 

Segurança do Trabalho realizou sua primeira 

ação sobre primeiros socorros, no IFRN-CNAT 

atingindo um público de aproximadamente cem 

pessoas.

ABSTRACT 

First aid is care with which are applied to 

victims of accident or sudden illness, aiming 

to save the life threatened. The health 

education activities and an application of their 

basic knowledge are important, as any 

environment presents potential risks of 

accidents occurring. The Nucleus of 

Extension and Professional Practice in Work 

Safety held its first action on First Aid in the 

IFRN-CNAT in an audience of approximately 

one hundred people.

1  INTRODUÇÃO

As atividades de educação em saúde e a aplicação de seus conhecimentos básicos são de

suma importância no contexto atual para a prevenção de doenças e agravos à saúde. A prática das 

operações de primeiros socorros para estudantes, trabalhadores e cidadãos em geral diante das 

estatísticas, não só de acidentes de trabalho, mas do panorama geral se mostra fundamental, 

garantindo assim, o retardo de complicações e a manutenção da vida das vítimas acometidas 

(FIORUC, et al 2008). 

Tendo em vista qualquer ambiente apresentar riscos potenciais de ocorrência de acidentes a 

existência de um sistema de primeiros socorros bem implantado repercute positivamente na 

diminuição da insegurança do capacitado na adoção das condutas necessárias ao resgate e, 

PALAVRAS-CHAVE: Primeiros Socorros, APH, Segurança do Trabalho. 

KEYWORDS: First aid, APH, Occupational safety. 
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possivelmente o retardo na ocorrência de óbitos até a chegada do socorro (MANCINI; 

ROSENBAUM; FERRO, 2002). 

O Núcleo de Extensão em Prática Profissional em Segurança do Trabalho – NEPPST 

presente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, 

foi criado com o objetivo geral de promover ações de promoção e proteção à saúde do trabalhador 

contribuindo para a prevenção de doenças e acidentes no trabalho. O NEPPST também fará 

orientação na área de Direito do Trabalhador e apoio Psicológico àqueles trabalhadores de baixa 

renda, sendo um ponto de acessibilidade e prática profissional. O Núcleo atuará em cinco linhas de 

ação: 

O interesse pelo desenvolvimento deste Núcleo se dá pela escassez de ações voltadas para a 

proteção do trabalhador e também a promoção da saúde dentro do ambiente de trabalho, verificando 

os riscos e auxiliando no planejamento de Plano de Emergência de instituições, púbicas ou 

Linhas de Ação Descrição 

1. Auxiliar na construção do Plano de

Emergências de Escolas Públicas

(municipal, estadual), e assim preservar

a saúde dos profissionais e alunos.

O NEPP ST possui alunos e docentes que irão 

confeccionar o Plano de Emergência, e assim, 

deixar para estas instituições um planejamento 

essencial, para agir em situações de combate a 

incêndio. 

2. Atender a trabalhadores que sofrem de

doenças Psicológicas através de parceria

com profissional habilitado.

O NEPP ST já possui uma parceira com 

Profissional habilitado para realizar o 

atendimento dos trabalhadores de baixa renda e 

que necessitam de um acompanhamento 

profissional 

3. Orientar trabalhadores quanto aos seus

direitos.

O NEPP ST conseguiu a parceria com um 

profissional habilitado na área de Direito do 

Trabalho, para realizar orientações aos 

trabalhadores e desta forma combatendo a 

exploração indevida do trabalho. 

4. Realizar medições de fatores de riscos

presentes no ambiente do trabalho.

O NEPP ST possui dentro do seu grupo um 

docente especialista na área de Higiene 

Ocupacional, e junto ao Laboratório de Higiene 

Ocupacional do Campus Natal Central, junto ao 

Curso de Segurança do Trabalho fará as 

medições no ambiente de trabalho e assim, 

avaliar se o trabalhador está exposto a condições 

insalubres. 

5. Capacitar os profissionais para atuar em

situações de Urgências e Emergências.

O NEPP ST capacitará profissionais no 

atendimento de primeiros socorros em 

instituições interessadas neste tipo de 

conhecimento, e assim, contamos com um 

profissional especialista na área de atendimento 

pré-hospitalar e contará com o apoio do 

Laboratório de Primeiros Socorros. 

Tabela 1 – Linhas de Ação do NEPP 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2017. 
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privadas, pois, desta forma estará preparando estas instituições para agir diante de situações de 

risco. Este Núcleo torna-se importante pois utiliza a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora do Ministério da Saúde, PORTARIA Nº 1.823, DE 23 DE AGOSTO DE 2012, que 

visa garantir o direito a um ambiente profissional saudável enquanto eixo norteador. 

O compartilhamento do conhecimento acadêmico com a sociedade, seja em empresas, 

escolas ou estabelecimentos públicos torna-se uma medida eficaz de promoção da saúde o que 

respalda o estudo em questão, tendo em vista a grande demanda de acidentes das mais variadas 

naturezas atrelado ao despreparo da população em geral na prestação de um atendimento pré-

hospitalar eficaz para a manutenção da vida (VERONESE et al, 2010 e FIORUC, et al, 2008). 

Desta forma, a atuação deste Núcleo será de grande importância para proteção do 

Trabalhador, e assim, combater as doenças ocupacionais, como também, diminuir os acidentes de 

trabalho através da orientação e fiscalização destes trabalhadores no próprio local de trabalho, 

possuindo assim uma contribuição imensurável. 

2 METODOLOGIA

A Ação sobre Noções Básicas de Atendimento Pré-Hospitalar –APH, foi realizada em

conjunto com a primeira edição do projeto IFRN Solidário que ocorreu nas quadras do Campus 

Natal-Central do IFRN no sábado, dia 10 de Junho de 2017, das 9h às 16h. O IFRN Solidário é um 

evento voltado às comunidades interna e externa que visa abrir as portas da Instituição para a 

sociedade e despertar nos alunos e servidores atitudes de solidariedade realizando diversos tipos de 

ações. Foi estimado atendimento a aproximadamente trezentas pessoas nesta primeira edição do 

evento. 

Ao entrar em contato com a vítima, algumas condutas iniciais são necessárias. A American 

Heart Association (AHA) (2015) estabelece o ABCDE do socorrista, que compreende um conjunto 

de etapas que devem ser seguidas pelo socorrista sequencialmente, em caso de vítima consciente e, 

em caso de inconsciência, através da sequência CABDE, que é indicativa de Parada 

Cardiorrespiratória (PCR). Foi possível demonstrar e treinar o público a realizar essa técnica de 

socorro à vítima de engasgo ou em parada cardiorrespiratória, e de como imobilizar a vítima com 

colar cervical e como colocá-la em posição lateral de segurança de forma correta. 

 O público total alcançado nesta ação do NEPP foi de aproximadamente cem pessoas de 

diversas faixas etárias. Para a realização do treinamento, foram utilizados os seguintes materiais: 

Materiais Utilizado para 

Manequins adultos Simular uma vítima com parada cardiorrespiratória 

Manequim criança Simular uma vítima com engasgo ou parada cardiorrespiratória 

Colar cervical Fazer a imobilização da vítima 

Prancha resgate Simular a correta imobilização e transporte da vítima 

Tirantes Imobilizar e prender a vítima na prancha resgate 

Ataduras Simular a imobilização de membros com algum tipo de fraturas 

Imobilizador de cabeça Imobilizar a cabeça da vítima quando colocada na prancha resgate 

Máscara de Pocket Simular uma reanimação cardiopulmonar na vítima 

Talas de imobilização Simular à imobilização provisória de membros 

Tabela 2 – Materiais de APH utilizados na ação Social 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2017. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos com a ação realizada foram satisfatórios, tanto a nível profissional

como pessoal. Foi possível perceber que a maioria dos participantes não possuíam informações 

básicas sobre atendimento pré-hospitalar. O treinamento serviu para que àquelas pessoas saíssem do 

IFRN com uma preparação básica sobre como agir em uma situação de emergência que possa surgir 

no seu ambiente de trabalho ou até mesmo fora dele. O número de pessoas e as diferentes faixas 

etárias alcançadas também foram bastante satisfatórios. 

A satisfação dos participantes com todos os conhecimentos e técnicas adquiridos foi notória, 

pois ouvíamos os relatos positivos como: “Essa atividade era para ser realizada em todas as escolas 

de Natal” (indivíduo 1) ou “Já passei por situações de urgência na qual eu não fiz nada para ajudar, 

mas agora, saberei o que fazer diante de certas dificuldades” (indivíduo 2). A ação também serviu 

para atualizar às pessoas, algumas informações sobre as técnicas de APH, como por exemplo, o uso 

da técnica boca-a-boca que, atualmente, está defasada e um dos participantes relatou ter realizado 

essa técnica, sem nenhuma orientação para sua própria segurança. 

O intuito dessa ação não era torná-los socorristas, mas sim, fazer com que os participantes 

pudessem adquirir noções básicas para agir de forma correta e segura em situações complicadas que 

envolvam a sua própria saúde e a saúde das pessoas que estão a sua volta, garantindo assim, uma 

melhor realização de suas atividades cotidianas e laborais, contribuindo para a saúde e bem-estar 

físico e mental de todos.  

Figura 1: Equipe NEPP – ST de atendimento Pré-Hospitalar. 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2017. 
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Figura 2: Orientações sobre a reanimação cardiopulmonar (RCP). 

Fonte: Comunicação Social e Eventos do IFRN CNAT, 2017. 

Figura 3: Orientações sobre aferição de pulso braquial. 

Fonte: Comunicação Social e Eventos do IFRN CNAT, 2017. 

O NEPP atualmente tenta alcançar o máximo de turmas dos diferentes cursos que contém a 

disciplina de segurança do trabalho, nas modalidades de técnico integrado, técnico subsequente e 

superior (tecnólogo) do IFRN Natal-Central, promovendo capacitações em primeiros socorros para 

as turmas. Os horários são concedidos pelos professores conforme a disponibilidade de cada 

calendário. Além disso, visa expandir essas aulas expositivas e práticas em Exposições científica, 

tecnológica e Cultural – EXPOTEC, apresentando também seus resultados nesses eventos. 
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4  CONCLUSÕES

Conclui-se, portanto, que o objetivo da ação foi alcançado de forma positiva, contribuindo 
de forma direta e indireta para melhorias na qualidade de vida dos participantes e do meio que o 

cercam, pois, adquiriram novos conhecimentos na área de atendimento pré-hospitalar. 

Contudo, se faz necessário um constante aprimoramento dos conhecimentos e técnicas 

adquiridas durante o treinamento, para isso, é preciso manter as ações de forma periódica de forma 

a atingir de forma mais precisa uma gama maior de funcionários seja da rede pública ou privada e a 

comunidade, no geral. 
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RESUMO 

A atividade física é um importante meio de 

prevenção e promoção da saúde. O objetivo do 

estudo é apontar os benefícios da atividade 

física regular. O método é quantitativo, a coleta 

de dados foi um questionário com dez questões, 

aplicado direto aos pesquisados.  No resultado 

observou-se o quanto os participantes valorizam 

a atividade física. A vivência sistematizada em 

práticas corporais corrobora para um 

envelhecimento saudável e ativo.

ABSTRACT 

Physical activity is an important means of 

prevention and health promotion. The goal of 

the study is to point out the benefits of regular 

physical activity. The method is quantitative, 

the data collection was a questionnaire with ten 

questions, applied directly to the respondents. In 

the result, it was observed how much the 

participants value the physical activity. The 

experience systematized in corporal practices 

corroborates for a healthy and active aging. 

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a sociedade contemporânea vem buscando incorporar novos hábitos de 

vida, em busca de uma vida saudável, em que o envelhecimento ocorre de forma natural, recorrendo 

principalmente as vivências em práticas corporais sistematizadas. Na verdade, as pessoas estão cada 

vez mais buscando qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida é multidimensional, 

considerando domínios físicos, psicológicos, sociais e ambientais, sendo usualmente utilizado como 

sinônimo da condição de saúde (WHO, 1994). 

PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física. Qualidade de Vida. Saúde. Benefícios. 

KEYWORDS:  Physical activity. Quality of life. Cheers. Benefits. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1818



Destarte, para se ter qualidade de vida é fundamental o equilíbrio harmônico de todos os 

aspectos que envolvem o nosso viver. Sabe-se que um dos aspectos que mais afeta a saúde dos 

indivíduos é o sedentarismo, o que compromete de forma significativa a qualidade de vida das 

pessoas. Entende-se que uma das maneiras de intervir positivamente no processo de 

envelhecimento, na qualidade de vida é o envolvimento em atividades físicas, culturais, sociais, 

entre outras.  A vivência sistematizada da atividade física traz inúmeros benefícios, dentre eles: 

fisiológicos, psicológicos e sociais característicos deste processo, seja ela estruturada ou não. 

Não estruturadas são as atividades de rotina, como caminhar, andar de bicicleta, lavar e 

passar roupa, fazer compras, entre outras. Enquanto a atividade física estruturada seria todo 

exercício físico planejado, ou seja, um programa planejado de atividades físicas. (GUISELINI, 

2006). 

Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi desenvolver uma  auto avaliação da qualidade de 

vida de 60 indivíduos entre 39 e 80 anos que praticam atividade física no projeto de extensão 

“Vivências em Práticas Corporais ao Longo da Vida” no Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN) – Campus São Gonçalo do Amarante, em que relataram suas opiniões em função dos 

benefícios das práticas corporais aplicadas com eles. 

O referido projeto busca através das suas ações contribuir de forma significativa para a 

qualidade de vida da comunidade atendida, atende 90 pessoas (a maioria idosos), o projeto tem o 

apoio institucional da Pró-Reitoria de extensão do IFRN e da Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

do Amarante. 

1.1 ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA 

A atividade física pode ser caracterizada por qualquer movimento corporal, onde o gasto 

energético com sua prática seja acima do considerado quando o corpo está em repouso, exemplo, 

caminhadas, varrer casa. CASPERSEN ET AL (1985) conceituaram exercício físico como toda 

atividade planejada, estruturada e repetitiva que tem por objetivo a melhoria e a manutenção de um 

ou mais componentes da aptidão física. 

Assim, a atividade física contempla atributos biológicos (força e resistência muscular, 

flexibilidade, capacidade aeróbica, controle ponderal) que oferecem alguma proteção devido ao 

estilo de vida sedentário; e o exercício físico relacionado à performance, envolve uma série de 

componentes relacionados ao desempenho esportivo ou laboral, como a agilidade, o equilíbrio, a 

coordenação, a potência e as velocidades de deslocamento e de reação muscular. 

Tendo a população acesso a essas informações, a prática de atividades físicas passou a ser 

bastante procurada, na busca por uma melhor qualidade de vida e também na prevenção de doenças. 

(MATSUDO & MATSUDO, 2000). 

1.2 QUALIDADE DE VIDA 

Sem uma melhor definição para o termo qualidade de vida, o mais utilizado está relacionado 

a saúde no sentido de ausência de doença e bem-estar físico. Entretanto, não podemos considerar a 
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qualidade de vida de uma pessoa apenas pela via da saúde, embora não se pode negar a influência 

que uma boa saúde pode ter sobre a melhoria na sua qualidade de vida. Qualidade de vida, é a 

percepção de bem-estar que reflete um conjunto de parâmetros individuais, socioculturais e 

ambientais que caracterizam as condições em que vive o ser humano. (NAHAS 2006). 

Apud Cramer & Spilker, (1998) nas diferentes áreas do saber, as dimensões de qualidade de 

vida mais frequentemente descritas na literatura dividem-se em quatro categorias: a) condição física 

e habilidades funcionais; b) condição psicológica e sensação de bem-estar; c) interação social; e d) 

fatores e condições econômicas. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa teve como principal objetivo realizar uma auto avaliação da qualidade de vida, 

de 60 indivíduos entre 39 e 80 anos que praticam atividade física no projeto de extensão “Vivências 

em Práticas Corporais ao Longo da Vida” no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – 

Campus São Gonçalo do Amarante, em que relataram suas opiniões em função dos benefícios das 

práticas corporais aplicadas com eles.  

Os praticantes da atividade física são moradores de bairros próximos ao Campus no 

Município de São Gonçalo do Amarante, em que, maioria deles são idosos aposentados, de baixa 

renda e buscaram participar do projeto para manter o hábito de vida saudável já que, a prefeitura 

não proporciona para estes indivíduos um programa de promoção á saúde próximo as suas 

residências, então, o projeto vem proporcionando essas práticas. 

Sendo assim, o método de pesquisa utilizado foi o quantitativo onde foi direcionada em 

contato direto com os participantes do projeto em dias de aula, e como instrumento da coleta de 

dados foi utilizado um questionário com dez questões objetivas e subjetivas. O estudo é 

exploratório, em que mostra uma visão geral sobre atividade física e qualidade de vida, para uma 

melhor  ompreensão e precisão sobre sua prática. 

3 DISCUSSÃO 

A partir deste questionário, foram selecionadas duas das dez questões para a discussão neste 

artigo e a primeira questão (Por qual/quais motivos procurou a atividade física?), onde ela pode 

beneficiar componentes fisiológicos, psicológicos e sociais. 

De acordo com os dados coletados, 33% dos participantes procuraram a atividade física em 

busca de qualidade de vida e prevenções de doenças, 12% buscaram a atividade para o 

condicionamento físico e já os outros 55% procuraram a atividade física por indicação médica, em 

que hábitos não saudáveis, levam o indivíduo à vida sedentária. 
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Figura 1. Por qual motivo procurou a atividade física 

A segunda questão, pergunta aos participantes quais os benefícios na opinião deles a 

atividade física proporcionam. Como essa foi uma pergunta aberta e subjetiva, obtivemos diversas 

respostas onde, 7% dos participantes definiram como meio de socialização; 15% relataram para o 

alívio nas dores do corpo; 27% qualidade de vida; 36% para disposição nas atividades diárias e 

outros 15% não opinaram em relação. 

Figura 2. Quais os benefícios da Atividade Física 
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Observa-se, que a maioria dos participantes do projeto busca a atividade física para melhorar 

a qualidade de vida, para a prevenção de doenças e para adquirir maior disposição nas atividades 

diárias. Nesse contexto um programa de exercícios físicos sistematizado e bem orientados por 

profissionais da área da educação física, pode contribuir para manutenção e recuperação das 

capacidades física, como: resistência cardiovascular, força, flexibilidade e equilíbrio, que são 

fundamentais na preservação da saúde e manutenção da capacidade funcional e independência do 

idoso. 

Segundo REJESKI et al. (1996), as evidências na relação entre atividade física e qualidade 

de vida relacionada à saúde podem ser classificadas como diretas e indiretas. Onde, as evidências 

diretas incluem, as funções sociais, físicas e emocionais, e as evidências indiretas tratam da ligação 

entre atividade física e qualidade de vida relacionada à saúde, incluindo sensação psicológica de 

bem-estar, função física, cognitiva e social e relatos de sintomas físicos. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos dados do questionário observa-se, resultados bastante significativos 

que apontam o quanto as atividades física proporcionada pelo projeto de extensão “Vivências em 

Práticas Corporais ao Longo da Vida” têm contribuído para o bem estar dos moradores de São 

Gonçalo do Amarante, oferecendo inúmeros benefícios à saúde. 

Nesse contexto, o projeto está favorecendo para o processo de envelhecimento saudável e 

ativo dos seus participantes, uma vez que as práticas corporais desenvolvidas buscam minimizar 

patologias crônicas que afetam boa parte da população mundial. Compreende-se que a mudança de 

comportamentos, de hábitos de vida na perspectiva de se construir uma consciência coletiva que 

possa refletir sobre a importância da atividade física está aumentando significativamente para a 

saúde dos indivíduos, tendo em vista, a prevenção e combate de patologias através das práticas 

corporais. 
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RESUMO 

O projeto visa proporcionar espaços de promoção à 

saúde. Este estudo analisa a importância das práticas 

corporais para aos idosos. Trata-se de um estudo 

descritivo desenvolvido com 80 alunos. Os idosos 

revelaram que após a prática de atividades físicas 

começaram a sentir-se com mais disposição. 

Destacaram também o aspecto da socialização. 

Considerando que uma das metas do IFRN é intervir 

positivamente na realidade da comunidade, o projeto 

tem contribuído para a qualidade de vida dos idosos.

ABSTRACT 

The project aims to provide spaces for health 

promotion. This study analyzes the importance 

of corporal practices for the elderly. It is a 

descriptive study developed with 80 students. 

The elderly showed that after practicing 

physical activities they began to feel more 

disposed. They also emphasized the aspect of 

socialization. Considering that one of the goals 

of the IFRN is to intervene positively in the 

reality of the community, the project has 

contributed to the quality of life of the elderly. 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Corporais, Idoso, Envelhecimento, Saúde. 

KEYWORDS:  Body Practices, Elderly, Aging, Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população tornou-se um problema social de significativa importância e 

traz grandes desafios para a sociedade. No cenário brasileiro, as projeções demográficas apontam 

para uma população cada vez mais envelhecida. Entretanto, o fato de viver mais não nos garante viver 

melhor, com saúde e qualidade de vida. Embora se compreenda que envelhecer não seja sinônimo de 

adoecimento, a velhice demanda cuidados devido às mudanças graduais e inevitáveis que ocorrem 

no corpo que envelhece. É fato que está temática vem ganhando visibilidade em âmbito mundial.  

A Organizações das Nações Unidas – ONU que atua como promotora das ações sobre o 

envelhecimento populacional, aprovou os princípios a favor dos idosos em torno de cinco eixos: 

independência, participação, cuidados, autorrealização e dignidade. Nesse sentido, o conjunto de 

legislações e políticas em torno da velhice busca elaborar estratégias de combate à exclusão social a 

que estão submetidos os idosos, ações de promoção a saúde e de empoderamento ao idoso (BELO, 

2002).  

Nesse contexto, o Projeto foi pensado como uma ação de caráter social a ser desenvolvido em 

uma efetiva parceria entre o IFRN, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e a comunidade. Essa 

ação busca através de reflexões e das vivências em práticas corporais, a desconstrução de visões 

estereotipadas acerca da velhice, sobretudo, aquelas que consideram o envelhecimento como 

justificativa para privar os idosos das mesmas possibilidades de vivências sociais que aos mais jovens 

são permitidas. Cada vez mais estudos apontam as práticas corporais como recurso indispensável para 

minimizar os problemas acarretados pelo envelhecimento, possibilitando ao idoso uma vida mais 

saudável e ativa. 

 Por outro lado, ao trazer a discussão sobre o envelhecimento humano para o espaço do IFRN, 

contribuímos para que essa instância de construção do saber, em suas mais diversas áreas do 

conhecimento, possa cumprir uma das funções sociais que é, dentre outras, possibilitar à sociedade o 

acesso ao conhecimento. Nesse sentido, o objetivo do projeto é oferecer uma intervenção pedagógica 

que proporcione ao idoso que reside na cidade de São Gonçalo do Amarante/RN, o envolvimento em 

práticas corporais que favoreçam a convivência social, laços de afetividade, assim como a 

possibilidade de contribuir para prevenção e manutenção da capacidade funcional dos idosos e de 

buscar desenvolver atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. A maioria dos idosos 

participantes do projeto (totalizando 80 participantes, mulheres e homens) são de baixa renda, estão 

inseridos no contexto crescente de violência, são portadores de doenças crônico-degenerativas (sendo 

a hipertensão e diabetes as doenças mais recorrentes). 

Esperamos como resultados envolver os idosos que residem em São Gonçalo do Amarante, 

em um programa sistemático de atividades voltadas para a participação social ativa, realização de 

anamnese com todos os alunos do projeto, discussão de textos para fundamentar o desenvolvimento 

teórico do projeto, vivência sistematizadas em práticas corporais, participação em eventos, incentivar 

a reflexão e discussão de tópicos relacionados a velhice e ao envelhecimento. Espera-se através das 

ações desenvolvidas: maior autonomia dos idosos nas atividades de vida diária, melhor 

conscientização nos aspectos da saúde; mudanças nos hábitos de vida numa perspectiva mais 

saudável.  
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2 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto se dá por meio de ações que envolvem alunos, professores, 

enfermeiros, médicos e a comunidade em geral. São realizadas reuniões semanais para determinação 

das metas a serem atingidas por períodos predeterminados e levantamento de material bibliográfico 

e normativo que serve de base para a  concepção técnico teórica, planejamento das atividades a serem 

realizados.  As reuniões são realizadas duas vez por semana com duas horas de duração. As aulas são 

pautadas por momentos teóricos e práticas em que propomos desenvolver práticas corporais 

(hidroginástica, ginástica funcional, caminhadas, jogos lúdicos, natação). Prevê a realização de 

palestras sobre temas que estejam interligados com a área da saúde e que sejam de interesse dos 

idosos. A avaliação ocorre de maneira processual tendo como principais instrumentos o registro do 

envolvimento e da participação nas atividades propostas, bem como das entrevistas realizadas a cada 

três meses objetivando conhecer o feedback dos alunos sobre as vivências. 

Para a pretensão desse artigo apresentamos os resultados de um estudo de natureza qualitativa 

que foi efetivado com o grupo de idosos do projeto, totalizando o número de oitenta pessoas. A coleta 

de dados foi realizada nos meses de junho e julho de 2017, mediante uma entrevista semiestruturada, 

gravada, que foi norteada pela seguinte questão: Qual a importância do projeto para você? Na análise 

do material, utilizamos a abordagem de análise de discurso. Posteriormente, as entrevistas foram 

transcritas e em seguida analisadas e relacionadas com a perspectiva do referencial teórico que 

compõe a nossa reflexão. A partir de então construímos nosso posicionamento crítico acerca das 

principais categorias emergidas dos discursos dos idosos. Para o propósito desse trabalho, 

selecionamos algumas falas que nos auxiliaram para a construção das nossas considerações sobre os 

fenômenos estudados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Entendemos que ao oportunizamos um espaço para a vivência em atividades destinadas à 

população idosa, estamos colaborando para a promoção, proteção e manutenção da saúde dessa 

parcela da população que torna-se cada dia mais superlativa, necessitando de ações públicas efetivas. 

Espera-se através das ações desenvolvidas: maior autonomia dos idosos nas atividades de vida diária, 

melhor conscientização nos aspectos da saúde; mudanças nos hábitos de vida numa perspectiva mais 

saudável. Ao analisarmos as respostas das idosas ao serem questionadas sobre a importância das 

atividades vivenciadas no Projeto, percebemos que as mesmas atribuem uma mudança positiva 

significativa, segue alguns relatos: 

“Aqui, hoje eu me sinto muito bem, eu perdi 12 quilos. Eu me sinto bem melhor pra 

dormir, pra caminhar, pra fazer minhas atividades estou bem melhor. Até pra fazer as 

atividades de casa, estou bem melhor, graças a Deus” (ALFM, 63). 

“Não senti mais dores nas pernas. Tenho mais ânimo para fazer as coisas, as atividades de 

casa. Durmo melhor, porque estava dormindo mal” (FFOL, 67). 

“As dores, né? Que graças a Deus acabou. É, que as dores acabou... disposição sempre tive, 

só que não podia por causa das dores, graças a Deus... “ (GLS, 75). 
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“Depois que passei a frequentar as atividades do projeto eu amplie meu grupo de amigos, e 

isso foi ótimo, hoje eu tenho uma vida social mais ativa e sei que posso fazer coisas que antes 

não podia” (IAF, 64). 

As falas das participantes do projeto contribuem para reforçar a relação salutar entre 

envelhecimento e a atividade física. Entre tantos benefícios para o bem viver na velhice que podem 

ser aferidos a partir da referida relação destacamos: o aumento da sensação de bem estar; disposição 

e prazer está relacionada além de fatores hormonais; o fortalecimento dos músculos das pernas e 

costas; melhora dos reflexos; melhora a sinergia motora das reações posturais; melhora a velocidade 

de andar; acréscimo da flexibilidade e da mobilidade, como favorece a manutenção do peso corporal 

(SPIRDUSO ,1995). 

Os relatos indicam a importância das práticas corporais para além dos efeitos positivos na 

condição física dos idosos. Além de favorecer o equilíbrio biológico do organismo, a atividade física 

contribui também para efeitos benéficos nos aspectos psicológicos e sociais do envelhecimento. De 

acordo com SWOAP ET AL (1994), a pratica da atividade física melhora a autoestima; a imagem 

corporal; Contribui no desenvolvimento da auto eficácia; diminui o estresse, a ansiedade e melhora 

as funções cognitivas e da socialização. Corroborando com BARROS (2006), é perceptível as 

contribuições que a atividade física traz aos idosos que tem a possibilidade de vivenciá-las, garantido 

assim, uma velhice bem sucedida, exercendo com autonomia sua função na sociedade. 

De acordo com Rolim e Forti ( 1999), a prática regular de atividade física beneficia variáveis 

fisiológicas (aumento de força muscular, aprimoramento da flexibilidade e amplitude de movimentos, 

a diminuição do percentual de gordura, a redução dos fatores que causam a queda, a melhor postura), 

psicológicas (melhoria da estética corporal, melhoria da autoestima e autoimagem, diminuição da 

ansiedade, melhora de alguns aspectos cognitivos) e sociais (maior integração e socialização e 

inserção em um grupo social).  

Os idosos apontam a atividade física como agente auxiliar importante para a promoção da 

saúde, para o desenvolvimento das funções fisiológicas, e como possibilidade de elevação da 

autoestima e de ampliar as relações interpessoais. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendemos que o projeto vivência em práticas corporais ao longo da vida, efetiva-se 

como uma iniciativa bem sucedida de intervenção, em nível de extensão, pretendida por instituições 

educacionais, como é o caso do IFRN, que prima pela promoção de efetivas transformações sociais 

das comunidades nas quais então instaladas. 

Reafirmamos que trazer as questões relacionadas ao processo de envelhecimento humano para 

os espaços da instituição escolar, tendo em vista as projeções para população mundial e brasileira e 

os seus vários desmembramentos para as diversas dimensões da vida (política, econômica, social, 

entre outras) é de fundamental importância. É preciso pensar, conhecer e elaborar ações de 

enfrentamento a essa nova realidade.  

Acreditamos que nossas reflexões podem contribuir para pensarmos a velhice e o 

envelhecimento humano para além das limitações físicas. Os idosos do projeto apresentam melhoras 

significativas das suas capacidades físicas, no nível da autoestima e principalmente coragem e 

determinação para enfrentar essa fase da vida. 
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ENVELHECIMENTO ATIVO: EXERCÍCIO FÍSICO APLICADO NA   

MANUTENÇÃO DA AUTONOMIA FUNCIONAL DO IDOSOS NO IFRN- 

CAMPUS MOSSORÓ.   

RESUMO

  A finalidade desse projeto é promover melhoria na autonomia funcional dos idosos participantes, através 

de um programa de exercício físico desenvolvido na dependência do IFRN- campus Mossoró.  

O projeto pautou-se em outros desenvolvidos anteriormente e que tinham o mesmo interesse na busca 

de favorecer um envelhecimento com qualidade e saúde. O público-alvo do projeto é constituído por 

idosos oriundos do bairro do entorno do IFRN e que são vinculados ao posto de saúde da comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Idosos, Saúde, Envelhecimento, Exercícios, Funcional. 

ABSTRACT  

The purpose of this project is to promote improvement in the functional autonomy of the elderly participants, 
through a physical exercise program developed under the IFRN-campus Mossoró. The project was based on 
others previously developed and that had the same interest in the search of favoring an aging with quality 
and health. The target public of the project is constituted by elderly people coming from the neighborhood of 
the IFRN and that are tied to the health station Of the community.   

KEYWORDS:  Elderly, Health, Aging, Exercises, Functional. 

1 INTRODUÇÃO  

A finalidade desse projeto é promover melhoria na autonomia funcional dos idosos participantes, 

através de um programa de exercício físico desenvolvido na dependência do IFRN- campus Mossoró. 

O projeto pautou-se em outros desenvolvidos anteriormente e que tinham o mesmo interesse na busca 

de favorecer um envelhecimento com qualidade e saúde.  

A realização deste projeto acontece no próprio Campus do IFRN (Mossoró), utilizando as 

dependências da instituição, tais como a ATI Academia da Terceira Idade), a quadra de esportes, o 

campo de futebol, o centro de convivência e a piscina, contando com a participação de alunos, 

professores de Educação Física, além de outros parceiros (enfermeira, médico, assistente social, 

agente de saúde e psicóloga). O público-alvo do projeto é constituído por idosos oriundos do bairro 

do entorno do IFRN e que são vinculados ao posto de saúde da comunidade.  

O projeto consta de diversas atividades, sendo o cronograma definido em conjunto com a equipe 

envolvida e seus participantes, com relação à equipe, a distribuição de tarefas gira em torno da 

disponibilidade e especialidade de cada profissional já o treinamento com idosos alterna-se de acordo 

com a capacidade física de cada um. As principais atividades desenvolvidas são: Exercícios que 
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envolvam as habilidades motoras (equilíbrio, agilidade, coordenação e marcha), força, resistência 

muscular e o condicionamento cardiovascular, bem como a flexibilidade, coordenação motora, 

voltada para autonomia funcional com objetivo de aumentar a mobilidade e diminuindo o risco de 

quedas, melhorando assim a qualidade de vida dos idosos.  

Como um processo gradual, o envelhecimento é universal e irreversível, podendo provocar uma perda 

funcional progressiva no organismo, por esta razão, o estilo de vida influencia de maneira significativa 

na qualidade de vida de cada ser humano e na capacidade funcional do homem, que a cada ano vem 

apresentando uma diminuição da força muscular e subsequente comprometimento da função motora, 

este processo afeta diretamente a vida de indivíduos idosos, diminuindo suas habilidades em tarefas 

simples como caminhar e dificultando a realização de atividades de vida diária, comprometendo a 

qualidade de vida e a saúde biopsicossocial dessa população.  

Além disso temos um conjunto de doenças crônicas que provoca disfunções e levam à diminuição da 

saúde e, em diversos graus, à redução da capacidade funcional, desencadeando a dependência nas 

atividades diárias (ASSIS et al., 2014). Desta maneira, o presente projeto busca fornecer subsídios 

para atender a problemática acima exposta, se propondo a : realizar atividades no IFRN campus 

Mossoró, que possa proporcionará a melhora da autonomia funcional no equilíbrio e na qualidade de 

vida dos idosos resultando na prevenção de quedas e promoção à saúde por meio de independência 

funcional desta população.  

O envelhecimento, processo inevitável aos seres vivos, conduz a uma perda progressiva das aptidões 

funcionais do organismo, aumentando o risco do sedentarismo. Essas alterações, nos domínios 

biopsicossociais, põem em risco a qualidade de vida do idoso, por limitar a sua capacidade na 

realização, com vigor, das suas atividades cotidianas e colocando-os em um quadro vulnerabilidade. 

Dessa forma, em artigos que discutem essa temática, aborda-se baseado em  

Marom-Klibasky & Drory (2002) que a  

Participação regular em um programa de treinamento de flexibilidade reduz o declínio funcional no 

envelhecimento e incrementa a qualidade de vida, pois melhora os níveis de amplitude articular dos 

movimentos dos idosos.  

Já em outros artigos o destaque recape sobre o envelhecimento e os problemas cardíacos pois com o 

envelhecimento, ocorre também redução da frequência cardíaca em repouso (DE VITTA, 2000), 

aumento do colesterol (DE VITTA, 2000; HAYFLICK 1997), como também da resistência vascular, 

com o consequente aumento da tensão arterial (DE VITTA, 2000). Assim, é um importante fator de 

risco para as doenças crônico degenerativo, especialmente as afecções cardiovasculares, sendo uma 

das principais causas de morte nos idosos.  

Outro fator importante a ser observado é a diminuição da flexibilidade, agilidade, coordenação, 

mobilidade articular e, principalmente, o equilíbrio. O equilíbrio é a capacidade de manter a posição 

do corpo sobre sua base de apoio, seja ela estacionária ou móvel. Denomina-se equilíbrio estático o 

controle da oscilação postural na posição imóvel e equilíbrio dinâmico o movimento do corpo de uma 

maneira controlada, a propriocepção e a informação sensorial são fatores importantes para a 

manutenção do equilíbrio postural em condições normais, e o treinamento proprioceptivo em busca 

da autonomia aumenta esses estímulos, permitindo melhor equilíbrio postural. Com a perda de 

propriocepção durante o envelhecimento, aumenta-se o limiar para a detecção do movimento articular. 

Corroborando com essa discussão Figueiredo et al. Confirmam que, comparado o idoso ao jovem há 
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um comprometimento de equilíbrio funcional no grupo de idosos quando comparado ao de 

adolescentes, jovens e adultos.  

Assis e Araújo (2004) acentuam que o exercício físico possui importante papel de integrador social, 

pois a atividade física permite ao indivíduo manter-se ativa, aumentando suas disposições para 

atividades diárias permitindo assim gerar uma maior probabilidade na adoção de um estilo de vida 

ativo fazendo parte fundamental de um envelhecer com saúde e qualidade 

2 METODOLOGIA  

O projeto destina-se a idosos que residem no bairro onde está situado o IFRN – Campus Mossoró e é 

desenvolvido através de encontros que ocorrem três vezes por semana no próprio Campus, visando à 

pratica equilibrada e consciente de exercícios físicos, sobre a orientação de professores de Educação 

Física, de um aluno bolsista e voluntários de extensão – além de outros participantes voluntários, 

como os médicos que acompanham os idosos e os(as) enfermeiros(as) agentes de saúde da 

comunidade.  

Os encontros acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, na qual os exercícios físicos ofertados 

acontecem em forma de rodízio nos mais diversos locais, tais como:(ATI, ginásio, campo de futebol, 

piscina, centro de convivência, salas de projeções). Também ocorrem palestras, sendo sempre 

ofertado ao final, lanche saudável, outro ponto forte na metodologia é a roda de conversa com os 

idosos após as práticas de exercício físicos, objetivando interação social entre os participantes. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Conseguimos contribuir para a melhoria da autonomia funcional dos idosos do entorno do IFRN - 

Campus Mossoró.   

Sistematizar e divulgar os dados obtidos, bem como apresentar a comunidade acadêmica não apenas 

os resultados, mas também os métodos utilizados na contribuição  significativa para a qualidade de 

vida dos idosos.   

Após a análise dos dados e principalmente dos resultados, acredita-se que o projeto se encaminha na 

direção correta e, aperfeiçoando-se, reúne as condições para alcançar os objetivos propostos.  Com a 

participação integral dos idosos, a dedicação e a interação dos demais participantes do projeto, as 

atividades serão concluídas no período proposto, sem atrasos, com os resultados esperados e ainda 

com a satisfação de se ter um projeto que contou com a dedicação e a ajuda de diversos outros 

profissionais, trazendo assim uma gama de benefícios para a vida de todos os participantes e ainda 

aumentando a aprendizagem e a capacidade de todos os colaboradores (professores, orientadores, 

médicos (as), alunos (as), enfermeiros (as), dentre outros colaboradores).   

Já sua disseminação acontecerá através de apresentação de trabalhos científicos em congressos, 

encontros nacionais e internacionais, seminários, palestras, reuniões entre o IFRN, e na unidade de 

saúde no qual pertencem os idosos, como também a divulgação através da Secretaria Municipal de 

Saúde da cidade de Mossoró.   
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Este projeto, tem como finalidade, a melhoria na qualidade de vida e no bem-estar de pessoas idosas 

através de um programa de práticas de exercícios físicos com o auxílio de profissionais da 

Educação Física e da saúde;   

Promover a saúde por meio de independência funcional, e uma visão preventiva das quedas; Melhorar 

o equilíbrio estático e dinâmico de idosos oriundos do bairro do entorno do IFRN/Mossoró ,e que são 
vinculados ao posto de saúde da comunidade.

Como o projeto está em andamento , resultados virão com um tempo , porém esse projeto já ocasionou 
melhorias na saúde e no dia dia dos idosos .
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RESUMO   

Uma alimentação regida pelas boas práticas de 

fabricação, assume uma melhor qualidade e garante a 

saúde nutricional humana. O objetivo deste projeto é 

implantar o programa de boas práticas de manipulação 

com os ambulantes que comercializam alimentos na  

meio de treinamento teórico com os vendedores. Os 

resultados obtidos com a execução do projeto são 

satisfatórios tendo em vista os vendedores ambulantes 

de alimentos compreenderam as principais 

características de alguns grupos alimentares e os  

cidade de Nova Cruz – RN. A metodologia foi dada por cuidados no manuseio dos mesmos.  

PALAVRAS-CHAVE:  Ambulantes, manipulação, alimentação, qualidade, saúde. 

ABSTRACT   

A diet governed by good manufacturing practices, 

assumes a better quality and guarantees human 

nutritional health. The objective of this project is to 

implement the program of good practices of 

manipulation with the street vendors who sell food in 

the city of Nova Cruz - RN. The methodology was   

given through theoretical training with the vendors. 

The results obtained with the implementation of the 

project are satisfactory in view of the street food 

vendors understood the main characteristics of some 

food groups and the care in handling them.   

KEYWORDS: Ambulants, handling, food, quality, health. 

1 INTRODUÇÃO   

No Brasil, a comida de rua constitui uma herança dos escravos, que, desde antes da Abolição, 

“acocoravam-se nas esquinas e praças com pitéus da senzala ou da tradição portuguesa”. Na 

atualidade, essa prática encontra-se estabelecida nas mais distintas regiões do País, com o comércio 

de produtos industrializados e manufaturados, destacando-se preparações típicas (CARDOSO et al, 
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2003).  Segundo Hazelwood & McLean (2003) o termo “manipuladores de alimentos”, num sentido 

amplo, corresponde a qualquer indivíduo que entre em contato com um produto alimentício, nas 

etapas de produção, processamento, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e venda de 

alimentos.     

Ainda identifica-se a importância dada pela academia quando cita que: as melhores formas 

para assegurar a qualidade da alimentação servida são a educação e o treinamento constante dos 

manipuladores, pois cria um conjunto de meios e processos mediante os quais o indivíduo é ensinado 

e aperfeiçoado na execução de determinado trabalho, e atualmente os treinamentos para 

manipuladores vêm sendo elaborados tomando base esse conceito (TEIXEIRA et al, 2000, apud 

OLIVEIRA et al, 2003).     

Em todo o mundo, todos os anos, milhões de pessoas são acometidas por DTA’s (Doenças 

Transmitidas por Alimentos). Os alimentos transmitem doenças quando se apresentam contaminados. 

Há indicações de que os principais alimentos envolvidos com as DTA’s são de origem animal, com 

destaque para carne bovina, frango, ovos, carne suína, pescados, moluscos e produtos derivados do 

leite. Os cuidados com tais alimentos devem ser redobrados, incluindo a prática de higiene pessoal 

eficiente, controle da higiene ambiental e regras para manipulação e armazenamento seguro dos 

alimentos, com destaque para o controle do tempo e temperatura a que os alimentos são expostos. 

Portanto, a maneira mais eficaz de combater as contaminações e complicações é seguir princípios e 

conceitos preventivos dentro das empresas de alimentação, através da aplicação de medidas de 

controle que garantam a segurança dos alimentos.     

A legislação brasileira dispõe de regulamento técnico de Boas Práticas, abrangendo todos os 

cuidados necessários no trato dos alimentos, cuja desobediência configura infração de natureza 

sanitária, sujeitando a empresa às penas previstas em lei, que variam desde notificações até multas e 

interdição do estabelecimento. Todos os serviços de alimentação devem cumprir uma série de 

determinações relacionadas a todos os aspectos, processos e serviços da empresa, desde suas 

instalações, aquisição, armazenamento e manipulação dos alimentos até a definição de 

responsabilidades, documentação e registros (ANVISA, 2004).     

Em observância a legislação nacional a RDC 216 (Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação) diz que: o responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve 

ser comprovadamente submetido a curso de capacitação anual, abordando, no mínimo, os seguintes 

temas: contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos 

alimentos, limpeza, higienização e cuidados básicos no manuseio de alimentos e boas práticas 

(ANVISA, 2004).    

Os Procedimentos Padrões de Higiene Operacional - PPHO representam um programa escrito 

a ser desenvolvido, implantado, monitorado e verificado pelos estabelecimentos. As ações corretivas 

devem ser tomadas quando houverem desvios dos limites estabelecidos. As ações corretivas devem 

ser tomadas imediatamente após a detecção dos desvios, porém é de fundamental importância o 

levantamento das causas que geraram estes desvios para prevenir que os mesmos ocorram novamente 

(BRASIL, 2003).    
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A monitorização e ações corretivas devem ser realizadas para os seguintes requisitos: PPHO 

1: Potabilidade da água, PPHO 2: Higiene das Superfícies de contato com o produto, PPHO 3: 

Prevenção da contaminação cruzada, PPHO 4: Higiene Pessoal dos colaboradores, PPHO 5: Proteção 

contra contaminação do produto, PPHO 6: Saúde dos colaboradores e PPHO 7: Controle Integrado 

de Pragas (BRASIL, 2003).     

De acordo com dados de pesquisa realizada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e    

Estatística a cidade de Nova Cruz – RN possui aproximadamente 37.395 habitantes, sendo 

considerada polo da região agreste e o seu principal comércio se dá na parte de prestação de serviços 

e comércio informal na área de alimentos.     

Diante disto, o projeto objetivou a implantação do programa de boas práticas de manipulação 

visando instruir os ambulantes que comercializam diversos tipos de alimentos, para que implementem 

ações de boas práticas garantindo qualidade, higiene e saúde por parte dos consumidores desses 

produtos.     

2 METODOLOGIA   

Este projeto foi dividido em cinco fases:     

Fase I – Divulgação; O coordenador e bolsistas participaram de um programa de rádio local e 

fizeram visitas em alguns estabelecimentos para fazer a divulgação do projeto informando o seu 

objetivo e convidando os vendedores ambulantes de alimentos da região para realizar a inscrição no  

IFRN – Campus Nova Cruz;     

 Fase II – Inscrição: Os vendedores ambulantes de alimentos dirigiram-se ao campus, onde foi 

feita uma explanação sobre o projeto e aqueles que demonstraram interesse, realizaram a inscrição;    

Fase III – Reunião com os inscritos: Depois das inscrições, foi realizada uma reunião com os 

ambulantes, com a finalidade de mostrar como se daria a execução do projeto;     

Fase IV – Treinamento teórico: O coordenador e bolsistas realizarão sensibilizações em 

segurança alimentar, realizado em sala de aula do IFRN dos seguintes temas: os conceitos básicos de 

microbiologia e principais doenças de veiculação alimentar; os bons hábitos de higiene pessoal; a 

limpeza e higienização e cuidados básicos no manuseio de alimentos; o controle integrado de pragas; 

os cuidados básicos no manuseio de alimentos e as boas práticas de fabricação, temas estes que 

tiveram como base a RDC 216; e     

Fase V – Finalização do projeto: Esta fase marca a finalização do projeto, onde aconteceu um 

encontro com os participantes do projeto para entrega dos certificados e foi feito uma mesa redonda 

para que cada participante relatasse as melhorias alcançadas pós projeto.    

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES   

Os manipuladores são uma provável fonte de contaminação, caso não sigam padrões rigorosos 

de higiene pessoal e de higienização do ambiente de manipulação. Esses conceitos foram estudados e 

implementados nas fases do projeto. No decorrer do curso vários fatores puderam ser observados e 

discutidos com os alunos.     

O treinamento teórico foi dividido em 6 encontros, onde foram abordados temas como: 

Conceitos básicos de microbiologia e principais doenças de veiculação alimentar, bons hábitos de 

higiene pessoal, limpeza e higienização e cuidados básicos no manuseio de alimentos, agentes 
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químicos utilizados como sanitizantes e suas principais ações, controle integrado de pragas cuidados 

básicos no manuseio de alimentos e boas práticas de manipulação.  

Primeiro ponto observado foi que os ambulantes possuíam conhecimentos básicos de higiene 

e segurança alimentar, adquiridos em alguma leitura ou visto em algum programa de TV, de forma 

que tentavam aplicar esses conhecimentos em suas tarefas diárias de preparação e manipulação dos 

alimentos. Um dos pontos mais trabalhados na capacitação se deu na não utilização de adornos 

(brincos, pulseiras e anéis), unhas compridas, unhas pintadas com esmalte e batons de cores fortes na 

manipulação do alimento, pois segundo BRASIL, 2004: “As unhas devem estar curtas e sem esmaltes 

ou base. Durante a manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adornos pessoais e 

maquiagem”.      

No decorrer dos encontros pode-se perceber que os manipuladores estavam compreendendo 

os assuntos ministrados e relatavam já está utilizando os novos conhecimentos em seus 

estabelecimentos e em suas residências, fato este que contribuía positivamente nas vendas e 

reconhecimento do vendedor.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

A capacitação oferecida a estes ambulantes obteve um índice razoável de participação nas 

aulas, visto o horário em que foram realizadas, mesmo sendo o horário que a maioria destes 

informaram que podiam, nestas capacitações foram discutidos todos os pontos apontados nas 

legislações pertinentes.   

Os participantes relataram estar muito contentes com o resultado do projeto, tendo em vista 

que obtiveram benefícios em seus estabelecimentos com o uso das práticas de higiene aprendidas 

durante o treinamento teórico.  

Quanto aos bolsistas, o projeto foi de grande relevância na formação profissional dos mesmos 

pois possibilitou que eles pusessem em prática a matéria vista durante as aulas.  
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 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS EM CAMPI DO IFRN 

RESUMO 

Esse projeto visa proporcionar um atendimento a 
equipamentos médico-hospitalares de centros de 
saúde do IFRN (Ceará-Mirim, São Gonçalo do 
Amarante e Zona Norte), beneficiando a 
comunidade que se utiliza dos serviços prestados, 
bem como aos próprios centros de saúde. Espera-se 

que além das manutenções nos equipamentos, o 
projeto estenda seu impacto também no aumento da 
qualidade do serviço de saúde prestado, com 
propostas de adequações a serem feitas nas 
estruturas dos centros de saúde.  

ABSTRACT 

This project aims to deliver assistance to medical-
hospitalar equipment from healthcare centers of 
IFRN (Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante and 
North Zone), benefiting the community that uses 
their services, as well as benefiting the healthcare 
centers themselves. It is expected that further than 

the equipment maintenance, this project extend its 
impact also by increasing the quality of healthcare 
service delivered to the community, with proposals 
of improvement to be accomplished on the 
healthcare center structure.   

1 INTRODUÇÃO 

No início do século XXI notou-se um aumento significado na aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) públicos. Entretanto não 
houve investimentos devidos na parte de manutenções dos mesmos. Esse projeto visa preservar e 
recuperar, quando possível, equipamentos que estejam em desuso, através de manutenções 
preventivas e corretivas em alguns dos equipamentos dos centros de saúde dos campi do IFRN: 
Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante e Zona Norte. Assim, o projeto tem por finalidade 
proporcionar uma rica experiência profissional aos alunos e trazer melhorias para os campi, bem 
como beneficiando toda a comunidade que se utiliza dos centros de saúde.  

2 METODOLOGIA 

O projeto está dividido em quatro momentos, que foram distribuídos no planejamento ao 
longo de sete meses, atuando nos Centros de Saúde (CS) de três campi do IFRN que mostraram 
interesse em participar do projeto. 

PALAVRAS-CHAVE: Equipamentos Biomédicos, Manutenção, Centros de Saúde. 

KEYWORDS: Biomedical Equipment, Maintenance, Healthcare Centers. 
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No primeiro momento são realizados os levantamentos quantitativo e qualitativo das 
condições das instalações dos CS, incluindo os equipamentos em si e as instalações elétricas. Para 
tanto, são realizadas visitas dos alunos a cada um desses campi, onde eles buscam todo 
conhecimento de como funciona o CS e com a ajuda de um profissional responsável no setor, ter 
contato com os equipamentos existentes no CS. Assim, os alunos coletam os dados necessários, 
como: local, equipamento, marca/modelo, data de aquisição, estimativa de atendimentos realizados, 
se já passou por alguma manutenção, se está apresentando algum problema e as observações. 

No segundo momento é realizado o estudo dos manuais de utilização e de serviço técnico de 
cada equipamento. Com isso, é possível realizar a abertura dos chamados de Ordens de Serviços 
(OS) para cada equipamento constando alguma reclamação ou que esteja em desuso. O estudo dos 
manuais é necessário para poder identificar o problema que o equipamento está apresentando e 
saber como resolvê-lo. Além disso, também para saber os cuidados que deve-se ter, pois cada um 
tem um cuidado diferente do outro, por isso, é importante conhecer esses manuais e na maioria das 
vezes é necessário entrar em contato com os fabricantes, para que eles disponibilizem os manuais 
para nosso estudo.  

A OS é um documento utilizado através de um requerente, que pode ser um enfermeiro(a), 
médico(a) ou um técnico em enfermagem, e serve para relatar o que está acontecendo com o 
equipamento. A OS é encaminhada para a central de técnicos em manutenção de equipamentos 
biomédicos que irá analisar este relato e identificar o possível problema para proceder com as 
formas de resolvê-lo. 

O terceiro momento da metodologia é a proposta de ação, onde os alunos após todo um 
estudo sobre esses equipamentos, irá propor ações para a melhoria do funcionamento desses 
equipamentos, que podem ser propostas para realizar manutenções preventivas de forma consistente 
em uma periodicidade recomendada por fabricantes, métodos de conservação e preservação dos 
equipamentos e suas partes constituintes, ou até mesmo proposição de treinamento de utilização de 
equipamentos. Com propostas assim, espera-se que a vida dos equipamentos dure mais e que a 
comunidade que necessita desses atendimentos não fique sem eles. 

O quarto e último momento será a realização das manutenções previstas nas propostas de 
ação, atendendo aos equipamentos em desuso por defeito ou falha, além das medidas preventivas 
indicadas. A equipe do projeto gerará, então, para cada serviço realizado um Relatório de 
Atendimento Técnico (RAT), que é um documento onde serão descritos os problemas encontrados, 
quais peças foram trocas e data em que está manutenção foi realizada, viabilizando um controle de 
histórico do equipamento em questão.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Foram realizadas as visitas técnicas aos três centros de saúde dos campi participantes, tendo 
sido levantados quantitativamente a situação do funcionamento dos equipamentos, a saber, a 
condição de uso dos equipamentos. O gráfico mostrado na Figura 1 abaixo mostra este quantitativo 
de equipamentos, mostrando numericamente os mais usados por esses centros de saúde dos campi: 
Ceará Mirim, São Gonçalo do Amarante e Zona Norte. 
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Tendo estes números, os manuais técnicos foram estudados para o levantamento qualitativo 
dos equipamentos e assim promover o conhecimento acerca dos planos de ação em cada um dos 
deles, incluindo ações de manutenção preventiva e/ou corretiva. No caso de ter sido relatado algum 
problema, foi gerado uma OS, como a exemplificada na Figura 2 a seguir. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

Figura 1: Gráfico mostrando o quantitativo de equipamentos mais usados nos três campi. 
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Figura 2: Exemplo de Ordem de Serviço gerada no levantamento do Centro de Saúde de São Gonçalo do Amarante.  
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 Com as visitas realizadas, tivemos o levantamento numérico dos equipamentos que 
se encontram em desuso nos CS dos campi. O gráfico mostrado na Figura 3 a seguir indica que 
cerca de um quarto do total dos equipamentos de todos os três campi estão em desuso, por 
falta de manutenção adequada ou utilização inadequada.  

Figura 3: Gráfico relacionando os equipamentos em uso e desuso nos campi visitados. 

Com o relatório completo dos chamados abertos, o plano de ação será desenvolvido para 
atender o maior número de serviços possível. 

Espera-se realizar os planos de manutenção preventiva e corretiva da maioria dos 
equipamentos médico hospitalares do CS dos campi do IFRN, trazendo melhorias em seu pleno 
funcionamento, economia para os campi de atuação, além do enriquecimento de prática profissional 
para os alunos participantes do projeto.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os aspectos mais importantes alcançados pelo projeto foram as visitas feitas, onde os 
discentes conheceram de perto as necessidades dos CS, e poderão colocar em prática os 
conhecimentos aprendidos em sala e assim, proporcionar experiência e interação com outras 
comunidades, abrangendo ainda mais o conhecimento de pessoas externas sobre os equipamentos e 
o urso. Nota-se de forma
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NEPP – NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRATICAS PROFISSIONAIS DE 

CEARÁ-MIRIM 

RESUMO 

Devido a fatores, como o avanço tecnológico, o 

NEPP foi criado, buscando ofertar serviços técnicos 

de diagnósticos e manutenção de equipamentos de 

informática e periféricos, bem como o 

desenvolvimento de programas em geral, sem fins 

lucrativos. Atende comunidades carentes, instituições 

filantrópicas, escolas da rede pública da cidade de 

Ceará-Mirim e no próprio IFRN - campus Ceará-

Mirim. Todos estes atendimentos são realizados pelos 

alunos de Manutenção e suporte em informática e 

informática.

ABSTRACT 

Due to factors such as the technological advance, the 

NEPP was created, seeking to offer technical services 

for diagnostics and maintenance of computer 

equipment and peripherals, as well as the 

development of programs in general, non-profit. It 

serves underprivileged communities, philanthropic 

institutions, public schools in the city of Ceará-Mirim 

and in the IFRN itself - Ceará-Mirim campus. All 

these attendances are carried out by students of 

Maintenance and support in computer science and 

information technology. 

1 INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Extensão e Práticas Profissionais (NEPP), é um sistema de ensino ofertado pelo 

IFRN para que alunos possam desenvolver seus conhecimentos por meio de práticas decorrentes de 

sua formação. 

Segundo o projeto político pedagógico do IFRN, “O Núcleo de 

Extensão e Prática Profissional – NEPP – é um projeto, sem fins 

lucrativos, que surgiu no ano de 2009, com o intuito de suprir as 

demandas de prática profissional, na área da construção civil para os 

alunos do IFRN. De acordo com o Projeto Político Pedagógico do 

IFRN, o NEPP, além de proporcionar a prática profissional aos alunos 

da DIACON (Diretoria Acadêmica de Construção Civil), também 

oferece serviços técnicos na área de arquitetura e engenharia civil, de 

forma gratuita, à comunidade carente, instituições filantrópicas, além 

de servidores e alunos do Instituto. Os alunos atuantes nesse projeto 

desenvolvem atividades relativas à sua formação técnica utilizando 

softwares como o AutoCAD, o Sketchup e o Revit Architecture.”. 

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção, Computadores, Serviço. 

KEYWORDS: Maintenance, Computers, Service. 
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Portanto, este artificio está em constante equivalência para que haja uma melhorar formação 

técnica de discentes em todo o âmbito do IFRN, já que este projeto vem sendo aperfeiçoado a cada 

período. 

Contudo, o Núcleo de Extensão e práticas Profissionais (NEPP) foi introduzido no Instituto 

Federal de Ciência Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Ceará-Mirim, 

em meados do mês do maio de 2017, com o desígnio de estabelecer um maior dinamismo na 

concepção acadêmica de discentes por meio de práticas derivantes de seu curso oferecido pela 

instituição, tais como: o Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática e 

Informática. 

Deste modo, o principal artificio utilizado para desenvolvimento do projeto, está interligado 

de forma sucinta a manutenção de microcomputadores e seus derivados, criação e desenvolvimento 

de programas, entre outros. Além do mais, os discentes que atuam no projeto podem obter 

conhecimentos básicos em relação ao gerenciamento de empresas e ao trabalho grupal dentro do 

mesmo. 

Outro fator importante que soma junto ao projeto, se dá por meio do atendimento tanto do 

público interno do campus, discentes, docentes e terceirizados, como também ao público externo, 

comunidades carentes, órgãos públicos, escolas públicas e privadas. Contudo, devido ao projeto ser 

de cunho social, damos ênfase a recuperação e manutenção de centros de informática para que haja 

uma maior integração de alunos com acesso à tecnologia. 

Devido ao NEPP possuir uma vasta ramificação em diversos Campis do Rio Grande do Norte 

e por ser uma forma dos discentes obter maior conhecimento no gerenciamento de empresas e como 

atuar nelas, por sua vez, demos o nome de “NEPProm TECH”, no qual se baseia da junção dos 

posteriores substantivos: NEPP + memória “ROM” (do inglês read-only memory ou do português 

memória somente leitura), além do acréscimo de TECH, que vem de tecnology (do português 

tecnologia). Outro ponto, que foi de suma importância para constituição da “empresa”, deu-se por 

meio da criação de uma logo que servisse como marca principal do projeto. Assim, construímos a 

logo representada na figura abaixo, no qual foi criado homenageando as cores do IFRN (verde e 

Vermelho), com o “C” de CEFET e uma catraca em volta em alusão ao ETFRN. 

Para que haja o atendimento de toda a demanda encontrada tanto no âmbito do IFRN - CM, 

como também fora de suas dependências, o Núcleo possui uma equipe formada por 13 discentes, 

sendo dois bolsistas e os demais voluntários, decorrentes dos cursos de Informática e subsequente em 

Manutenção de Computadores, além da orientação do coordenador e professor Flávio França e alguns 

outros docentes da área da Manutenção de Computadores que dão suporte para atuação. 

Figura 1: Logotipo da empresa NEPProm TECH. 
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2 METODOLOGIA 

Para a comunidade, instituições, alunos e servidores do IFRN campus Ceará-Mirim, terem 

acesso aos serviços técnicos, a pessoa ou a instituição interessada deverá se conduzir ao NEPP 

(localizado na sala 203 do campus) para realização de cadastro, quando irá transmitir informações 

sobre o equipamento, objeto de trabalho, sua localização e acessibilidade, além de dados pessoais do 

proprietário ou preencher um formulário via internet no painel administrativo do NEPP. As 

instituições também poderão ser visitadas para possíveis acordos. 

O NEPP conta com técnicos de manutenção e suporte em informática, jogos digitais e 

Informática para oferecer serviços de diversas áreas. O compromisso e a experiência dos técnicos em 

fazer seus determinados serviços, resulta na responsabilidade em realizar um bom trabalho. Além 

disso, proporciona bastante segurança, utilizando backups para a segurança de dados dos clientes e 

cuidados na hora de manusear uma peça e uso de materiais antiestáticos, para a segurança das 

máquinas e equipamentos. Com isso, oferecemos serviços com bastante responsabilidade e 

segurança. 

A organização é a base de tudo, nada funciona sem uma boa organização, logo no NEPP não 

é diferente. Contamos com mecanismos que auxiliam bastante no controle e organização, tanto na 

hora da manutenção, como também na parte administrativa. Cada técnico, tem como obrigação, fazer 

um relatório bem detalhado, o qual tem que estabelecer como pegou a máquina, citar os defeitos 

encontrados e o que tem que ser e o que foi feito para a manutenção dos equipamentos. Esses 

relatórios são mandados para os coordenadores do NEPP, os quais avaliam os relatórios e, caso o 

cliente opte em querer, é entregue uma cópia para o respectivo. Os equipamentos são guardados em 

salas limpas, assim impedindo que os componentes dos equipamentos estejam sujeitos à poeira, o que 

pode danificar os componentes das máquinas. Na hora da inscrição os clientes devem relatar, mesmo 

de forma leiga, o que aconteceu com sua máquina. Se o serviço desejado for uma formatação, ele tem 

a liberdade de escolher o sistema operacional de sua preferência e falar se é necessário fazer backup 

de algo. 

Somando a isso, o projeto disponibiliza diversos serviços de manutenção corretiva e 

preventiva de equipamentos de informática, ou seja, faz todo diagnóstico de falhas e suas soluções, 

formatação, instalação do sistema operacional, instalação de drivers, programas básicos, utilitários, 

procedimentos de backups e recuperação de dados, desenvolvimento de jogos educativos, 

desenvolvimento de programas específicos e vários outros serviços. Para disponibilizar tantos 

serviços, são necessários técnicos de várias áreas para atender as necessidades dos clientes. Além de 

técnicos capacitados, temos os coordenadores que têm bastante experiência devido aos diversos 

trabalhos que eles já fizeram e sua formação acadêmica, tanto na parte técnica, como também na parte 

administrativa. A seguir apresentamos os técnicos e suas respectivas funcionalidades. 

Para ser realizada todas essas atividades citadas, foi necessário selecionar os técnicos 

interessados e que se comprometessem com os trabalhos atribuídos a eles, pois sem os técnicos os 

serviços não eram realizados. Junto a isso, é necessário a sala, para receber os clientes e executar 

algumas tarefas e o laboratório de manutenção do campus, para fazer a manutenção dos equipamentos 

e máquinas. 

As máquinas recebidas são armazenadas na sala do NEPP e as informações do cliente e da 

máquina são armazenadas tanto no painel administrativo, como também no mural de controle, onde 

mostra todas as atividades que devem ser feitas, as que estão em andamento e as que já podem ser 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com o surgimento do projeto NEPP no IFRN – CM, em 9 meses de atuação dentro do campus, 

houve um grande nível positivo em termos de desenvolvimento, pois foi realizado diversos 

atendimentos, voltados aos públicos internos e externos, como pode ser mostrado no gráfico abaixo, 

que indica o percentual total de atendimentos no discorrimento dos meses de maio a agosto do ano 

vigente, no qual caracteriza em números serviços realizados aos públicos descritos da seguinte forma: 

Alunos, Professores, Escolas Públicas e Outros. 

Gráfico 1: Percentual de atendimentos realizados pelo NEPP do IFRN - CM. 

Deste modo, há um grande percentual de discentes, docentes e terceirizados do instituto que 

deixam seus equipamentos em nossos cuidados e ficando cadastrado em nossa central de 

cadastramento, ou seja, no painel administrativo que foi desenvolvido por um de nossos técnicos e 

que vem sendo aprimorado a cada. Contudo, os nossos serviços parte da necessidade da manutenção 

em computadores e outros equipamentos eletrônicos, sendo realizado, primeiramente, o diagnóstico 

da máquina, em outras palavras, o equipamento é avaliado por um de nossos técnicos partindo do 

problema que foi mencionado pelo dono, dando prosseguimento ao princípio lógico de manutenção 

do derivado. Vale ressaltar, que em muitos dos empecilhos evidenciados nos computadores, é 

proveniente da não manutenção preventiva do equipamento, que nada mais é que formas de 

aumentar a vida útil do aparelho ou prevenir máquina de possíveis erros, consistindo em uma 

“revisão” do PC em um intervalo de seis meses, não apenas restrito a este utensilio, mas a 

outros equipamentos eletrônicos também. Contudo, é realizado uma a média que gira em torno 

de mais ou menos 8 atendimentos a usuários de nossos serviços no Campus Ceará-Mirim por 

mês, não tendo apenas microcomputadores como serviço único, atribuindo também outros 

derivados eletrônicos, tais como: carregadores de notebooks, celulares, tablets, fontes ATX, 
roteadores e etc. todos deixados pelos usuários.  

66,20%
9%

7,70%

20%

Percentual dos Atendimentos

Alunos

Docentes

Terceirizados

Público Externo ao Campus
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 Como já mencionado, o NEPP de Ceará-Mirim não ficou restrito apenas a realização 

de manutenções de microcomputadores do público residente ao campus, mas também se expandiu 

para outros locais, ou seja, o atendimento a sociedade externa do instituto, para que houvesse uma 

maior integração de pessoais a área da informática. Contudo, pomos como um de nossos objetivos 

centrais recuperação de laboratórios de informática dentro de toda a região do Rio Grande do Norte 

entre os quais pode-se destacar as escolas públicas: Escola Estadual Enéas Cavalcanti, em Ceará-

Mirim, que foi nosso primeiro atendimento “fora” das dependências do Campus, subsequentemente, 

visitamos a Escola Estadual Alfredo Pegado, no bairro de Mãe Luiza, em Natal, no qual realizamos 

a manutenção dos computadores e introduzimos palestrais sobre os componentes dos PC´s e, por 

último, dispomos os nossos serviços para a Escola Municipal Brasiliano Gerônimo Da Silva, na 

comunidade de Alto do Sítio, em Ceará-Mirim, em que fizemos a limpeza e instalação 

de programas em microcomputadores para alunos do ensino fundamental. Com isso, 

conseguimentos levar os expandir os nossos serviços ao público externo do IFRN, realizando a 

manutenção preventiva nos laboratórios das escolas citadas, dando oportunidades a integração 

tecnológica de estudantes destas instituições, no qual vimos uma grande carência na manutenção 

preventiva, pois a grande parte dos equipamentos obtiveram “poeiras” indesejáveis, prejudicando 

diretamente a vida dos equipamentos. Um exemplo disto, é a figura abaixo, no qual demonstra a 

não manutenção preventiva antes da escola receber nosso atendimento.  

P ta
É importante ressaltar que o NEP mbém abriu diversas oportunidades de crescimento 

acadêmico dos discentes do Campus, pois o número de membros que fazem uso do projeto para obter 
maiores conhecimentos nas suas respectivas áreas de atuação e, também, utilizando as horas para 
conclusão de cursos, foi de grande valia seguindo o plano inicial de desenvolvimento do projeto. 

Enfim, para maior evolução do núcleo perante a sociedade, temos em mente a ampliação 
para gerar novos serviços e atendimentos, acarretando na elevação do nível de atual do 
NEPP nas dependências internas e externas do IFRN de Ceará-Mirim e de demais regiões 
próximas, tendo em vista o desenvolvimento de uma empresa, que está em processo de incubação 
pelo SEBRAE e pelo IFRN de João Câmara, para administrar o núcleo de extensão e que será 
formado pelos próprios membros do atual NEPP.  

Figura 2: PC que não obteve manutenção preventiva antes do atendimento do NEPP. 

CM.
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto de Extensão NEPP (Núcleo de Extensão a Pratica Profissional), vem 

possibilitando aos discentes do campus Ceará-Mirim, a oportunidade de desenvolver na prática, o 

que aprenderam durante as aulas de seus respectivos cursos, além de ganharem maior experiência 

por meio da prática profissional. Com isso, um grande percentual de pessoas, estão recebendo um 

serviço acessível e de qualidade, fornecido pelos próprios membros do núcleo. 

Contudo, pode-se notar um aumento gradativo de serviços decorrentes da manutenção de 

computadores, já que existe um alto nível de aceitação dos usuários dos serviços mencionados antes 

aos relativos públicos descritos. 

Vale ressaltar que, mesmo que tenham sido alcançados tamanhos resultados, ainda pode-se 

observar alguns pontos a serem melhor trabalhados e, posteriormente, haver um maior número 

de usuários. Outro ponto, seria acrescente evolução dos serviços voltados a área de informática, no 

qual requerem ainda mais conhecimentos. 
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RESUMO 

O NUPPE é um ambiente de extensão e prática 

profissional, oferecendo serviços técnicos na área de 

Edificações à comunidade externa. O fluxograma 

estabelecido representa a metodologia de 

funcionamento das atividades desenvolvidas. Esta 

atuação vem apresentando resultados, dificuldades e 

desafios. Apesar da consolidação do núcleo, não foi 

possível concluir nenhum projeto em totalidade. Os 

problemas de gestão organizacional e de projetos 
vem compremetendo a eficiência do atendimento à 

comunidade.

ABSTRACT 

NUPPE is an environment of professional practice, 

offering technical services in buildings area to the 

external community. The established flowchart 

represents the operation methodology of the 

developed activities. This action has been presenting 

results, difficulties and challenges. Despite the 

consolidation of the nucleus, no project was totaly 

completed. The problems of organizational and 

projects management has make the service to the 

community less efficient. 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o processo de urbanização das cidades nem sempre ocorre de maneira ordenada. Ao 

contrário, é comum se verificar um cenário de desordenamento em decorrência do crescimento 

urbano acelerado que supera o ritmo da legalização. Em decorrência deste processo, verifica-

se, em muitos municípios em expansão urbana, imóveis irregulares, muitas vezes sem escritura 

pública, construídos sem projeto arquitetônico, desrespeitando o planejamento urbano, e ainda casos 

em condições insalubres em relação às questões sanitárias ou em situações de risco devido às más 

soluções das instalações elétricas. Neste contexto, a atuação do Núcleo de Prática em Projetos de 

Edificações (NUPPE), iniciado em 15 de agosto de 2016, no IFRN - Campus São Gonçalo do 

PALAVRAS-CHAVE: NUPPE, Serviços técnicos, Prática profissional, Extensão. 

KEYWORDS: NUPPE, Technical services, Professional practice, Extensive action. 
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Amarante, contribui desenvolvendo serviços técnicos à população prioritariamente de baixa renda do 

município de São Gonçalo do Amarante e região, de maneira gratuita, envolvendo elaboração de 

projetos de edificações e licenciamento de imóveis.  

Além dos benefícios às comunidades locais e a contribuição ao ordenamento urbano dos 

municípios envolvidos, as atividades do Núcleo de Extensão e Prática Profissional também visa 

estabelecer a conexão entre a teoria e a prática dos conteúdos ministrados no curso técnico em 

Edificações, se configurando como uma oportunidade, para alunos e professores, de promover a 

extensão e a prática profissional necessária para a formação profissional do curso técnico em 

Edificações. 

Em 2016, o NUPPE foi aprovado, e meses depois deu-se início às atividades. O espaço físico 

de atuação, após analisar fatores como a disponibilidade de salas no campus, visibilidade e facilidade 

no acesso do público externo, foi estabelecido e localizou-se no bloco principal do campus, próximo 

ao auditório. 

Logo durante seu período de implantação, foi necessário a criação de um e-mail institucional 

e de uma logomarca. Em relação ao sistema operacional do NUPPE, a equipe do projeto passou a ter 

acesso compartilhado aos seus arquivos por meio de pastas salvas em sistema de nuvem, facilitando 

a comunicação após possíveis modificações nos arquivos. Surgiu a necessidade da elaboração de 

arquivos padrões para melhor organização e otimização das atividades como: a ficha cadastral para 

solicitação dos serviços e as configurações padrões dos programas utilizados para gerar as 

representações gráficas dos projetos arquitetônicos, como o AutoCad e o SketchUp. 

 Ainda no primeiro ano de atuação, o projeto contou com o estreitamento do contato entre a 

equipe e a SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo dos municípios de São 

Gonçalo do Amarante e Macaíba, com a finalidade de divulgar as atividades do núcleo com a 

comunidade externa. Outra forma de apresentação deu-se com a exposição do núcleo no estande do 

campus São Gonçalo do Amarante no evento denominado SECITEX 2016, sediada no IFRN - 

Campus Parnamirim, que ocorreu nos dias 23 a 26 de novembro desse mesmo ano, possibilitando a 

ampliação da divulgação através de panfletagem, vídeos e explanação oral. Além disso, o projeto 

também foi difundido via site institucional. 

Foi iniciado o atendimento a comunidade externa, e logo surgiu a demanda de três projetos. A 

equipe foi devidamente dividida e articulada para que os projetos fossem realizados simultaneamente. 

Em seu segundo ano de funcionamento, no ano atual, contando com uma nova equipe de 

alunos, foram finalizadas algumas pendências do ano anterior e novas demandas surgiram. Os 

arquivos padrões foram finalizados, os projetos em aberto passaram por algumas modificações e dez 

novos serviços foram registrados até o momento.  

A parceria conquistada no início do projeto com a SEMURB do município de São Gonçalo do 

Amarante foi fortalecida e também foi firmada nova parceria com a Secretaria Mucicipal de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo de São Gonçalo do Amarante (SEMDET), intensificando a 

demanda de projetos e facilitando o comunicação da comunidade externa com as atividades 

oferecidas pelo núcleo. 

Diante desse breve histórico, este artigo traz como objetivo geral apresentar o atual cenário de 

funcionamento do Núcleo de Prática em Projetos de Edificações, os resultados alcançados, as 

dificuldades vivenciadas e os desafios encontrados.  
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2 METODOLOGIA 

As demandas que chegam ao NUPPE são executadas segundo o fluxograma de atividades 

estabelecido (Figura 1). Este foi criado de maneira a organizar as atividades e facilitar o destino dos 

serviços de acordo com a distribuição dos profissionais que compõem a equipe técnica. Ele demonstra 

os serviços ofertados e a ordem do andamento dos processos produtivos do NUPPE, para tanto, 

representando, de maneira geral, a metodologia de execução dos projetos desde o contato com o 

cliente e cadastro da demanda à elaboração dos documentos necessários para o licenciamento dos 

projetos.   

Figura 1 – Fluxograma de atividades do NUPPE 

Fonte: Acervo do NUPPE, agosto 2017. 

No momento inicial é realizado o contato com o cliente, Nesta ocasião, o cliente explica sua 

necessidade e o atendimento é finalizado com o preenchimento da ficha cadastral. Esta serve de 

orientação e organização interna, uma vez que se torna possível prestar o devido atendimento, 

partindo do critério se a edificação é existente ou é um projeto ainda à construir.  

No caso da edificação já estar construída, a solicitação segue para levantamento arquitetônico. 

De acordo com a estrutura do fluxograma, verifica-se incialmente se trata-se de um caso de reforma 

ou apenas de licenciamento de um edifício construído. Se for um caso de reforma, é feito projeto 

arquitetônico de reforma e/ou ampliação e ainda projetos complementares; caso não, já passa a serem 

solicitados os documentos para licenciamento da edificação. 

Na situação de um projeto a construir, é realizado o levantamento topográfico do lote, 

posteriormente, o projeto arquitetônico, e caso necessário, são realizados também os projetos 

complementares. Por fim, são produzidas as documentações necessárias para o licenciamento dos 

projetos, se este for submetido à aprovação em algum órgão regulador. 

No desenvolvimento do projeto de arquitetura, são consideradas as necessidades da clientela, 

estabelecidas desde o contato inicial, bem como todos os condicionantes projetuais incidentes: de 

ordem físico-ambiental, funcional, legal, estética, financeira, técnica. Após análise dos 

condicionantes projetuais, tem-se início o desenvolvimento do estudo preliminar do projeto com a 
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elaboração de diversos croquis, desenhos técnicos manuais e em ambiente CAD e estudos 

volumétricos através de maquetes e/ou modelagem geométrica digital no software SketchUp. Depois 

são elaboradas as pranchas técnicas e Memoriual Descritivo para entrega do material ao cliente. 

Ainda na concepção da arquitetura, busca-se a integração com as áreas da Engenharia Civil 

em busca de melhores soluções que possam promover a compatibilização projetual e assim reduzir 

gastos na obra e retrabalhos na produção projetual. Para tanto, é indispensável o caráter coletivo e 

participativo na atuação do NUPPE. 

Com base no projeto arquitetônico, a equipe de engenheiros pode orientar o desenvolvimento 

dos projetos complementares, caso esses sejam necessários. Para cada projeto complementar também 

são desenvolvidas pranchas técnicas e memoriais específicos. 

Os serviços fornecidos atendem a critérios rigorosos de qualidade e buscam satisfazer o cliente 

da melhor forma possível, correlacionados às exigências legais e normas técnicas que regem as 

atividades no campo da Arquitetura, Engenharia e Construção Civil (AEC). Busca-se desenvolver os 

projetos de maneira à demonstrar as possibilidades possíveis à clientela, considerando as questões de 

estética, conforto ambiental, e viabilidade legal, técnica e construtiva. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O NUPPE conta atualmente com 13 projetos registrados com diversos serviços técnicos 

envolvidos, entre eles estão os projetos arquitetônicos, tanto de reforma como novos, projetos 

complementares, levantamentos topográficos, mapeamento, projetos de instalações hidrossanitárias 

e elétricas, como mostra o Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 - Acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelo NUPPE 

PROJETO 
Data de 

cadastro 

Serviços envolvidos Situação atual / 

encaminhamentos 

2016.1 – Reforma Sra. 

Andresa Galdino 

14/11/2016 Projeto Arquitetônico de Reforma e 

Ampliação de uma residência 

unifamiliar 

PROPOSTA ELABORADA 

Projetos complementares ANÁLISE PRELIMINAR 

2016.2 – Igreja 

Evangélica Tenda da 

Aliança 

16/11/2016 Levantamento topográfico FINALIZADO 

Projeto Arquitetônico (com 

licenciamento) 

PROPOSTA ELABORADA 

Projetos Complementares VERIFICAR NECESSIDADE 

2016.3 – Residência Sr. 

Bruno 

16/11/2016 Projeto Arquitetônico de uma residência 

unifamiliar 

PROPOSTA ELABORADA 

Projetos Complementares ESPERANDO 

ARQUITETURA 

2017.1 – Legalização de 

Projeto de Instalações. 

Hidrossanitárias 

01/02/2017 Legalização de Projeto de Inst. 

Hidrossanitárias de uma residência 

unifamiliar já construída 

EM ANDAMENTO 

2017.2 – Igreja 

Tabernáculo Evangélico 

de Jesus 

28/03/2017 Levantamento topográfico FINALIZADO 

Projeto Arquitetônico EM ESPERA 

Projetos Complementares VERIFICAR NECESSIDADE 

2017.3 – Batalhão da 

Polícia de SGA 

12/04/2017 Levantamento topográfico EM ESPERA 

Projeto Arquitetônico EM ESPERA 

2017.4 – Praça Grêmio 

IFRN-SGA 

09/05/2017 Projeto paisagístico para uma praça EM ESPERA 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1853



2017.5 - Projeto 

Laboratório de 

Construção 

23/05/2017 Projeto de um edifício anexo para 

práticas construtivas 

PROPOSTA ELABORADA 

2017.6 - Reforma Sra. 

Joana Dark 

25/05/2017 Projeto Arquitetônico de Reforma EM ESPERA 

2017.7 - Revitalização da 

quadra de  voley de areia 

29/05/2017 Levantamento topográfico EM ESPERA 

Projeto de revitalização e paisagismo EM ESPERA 

2017.8 - Igreja Católica 

Extremoz 

14/07/2017 Levantamento topográfico FINALIZADO 

Projeto Arquitetônico EM ESPERA 

Projetos complementares VERIFICAR NECESSIDADE 

2017.9 - Mapeamento do 

Cemitério de Ponta 

Negra 

24/07/2017 Levantamento e mapeamento dos 

túmulos do Cemitério de PN 

EM ANDAMENTO 

2017.10 - Licenciamento 

ambiental -  GLP 

14/07/2017 Projeto arquitetônico e de Instalações 

elétricas/hidraúlicas para aprovação de 

licenciamento ambiental 

CANCELADO 

TEMPORARIAMENTE 

Fonte: Acervo do NUPPE, Agosto 2017 

Ocorre que, atualmente, nenhum projeto foi de fato completamente finalizado, mesmos os 

projetos do ano de 2016.  

Como pode-se observar no quadro, a demanda maior do NUPPE é na área de Arquitetura, que 

tem apenas três profissionais na equipe. A falta de agilidade nesta área, considerando que o processo 

de projeto em arquitetura é complexo, vem afetando a eficiência das atividades, uma vez que a 

incompletude destes projetos também gera um atraso no desenvolvimento dos projetos 

complementares. E ainda, os discentes não encontram-se preparados para desenvolver os projetos 

com autonomia, o que acarreta mais acúmulo de tarefas aos profissionais da equipe. 

Existem, para tanto, problemas a serem resolvidos relativos à gestão de projetos, assim como 

há também falhas na gestão organizacional que precisam ser sanadas. Isso influencia diretamente na 

falta de prazos e organização dos processos. 

Os resultados já alcançados se refletem na consolidação do NUPPE, apesar de muito ainda 

haver a ser feito na concretização de uma dinâmica nas operações de gestão de projetos. Os arquivos 

padrões já estão estabelecidos, a infraestrutura existe e o sistema de compartilhamento de arquivos 

tem funcionado. Além disso, as parcerias firmadas no passado só se fortalecem, com possibilidades 

de trazer recursos aos alunos envolvidos. 

O recurso financeiro, todavia, vem sendo também uma dificuldade, especialmente quanto a 

disponibilidade de bolsas financeiras aos alunos e, até mesmo, a assistência alimentação que não é 

garantida nem mesmo aos alunos voluntários. Estas dificuldades vêm distanciando o interesse dos 

alunos e comprometendo a continuidade da equipe, uma vez que basta que o discente seja 

contemplado no programa de iniciação ao trabalho para que este desista do NUPPE. Além disso, a 

continuidade da dinâmica das atividades já é atualmente comprometida porque os alunos engajados 

precisam ter embasamento em diversas disciplinas, o que normalmente ocorre apenas no caso dos 

concluintes do curso técnico. Por isso, de um ano para outro, a equipe acaba sendo totalmente 

renovada e os processos são perdidos. 

Os desafios encontrados, portanto, se traduzem na melhoria da gestão organizacional e de 

projetos, na formação e treinamento da equipe discente, para possibilitar a descentralização das 

atividades, e o estabelecimento de prazos para a entrega dos serviços. 
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Portanto, precisa haver uma melhoria, para que haja um avanço nas operações e assim o 

NUPPE possa de fato atingir seu objetivo de ofertar serviços de qualidade e gratuitos à população, e 

promover um ambiente de atuação profissional para alunos e servidores, possibilitando a articulação 

entre teoria e prática.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ponderando o seu período de atuação, verifica-se que o Núcleo de Prática em Projetos de 

Edificações vem conseguindo atingir o intuito inicial de atender serviços à comunidade externa, no 

entanto, ainda não foi possível finalizar nenhum projeto por completo. 

A equipe dos docentes sofrem com a ausência de horários disponíveis devido a intensa 

demanda de atividades no campus, o que compromete o desenvolvimento e acompanhamento dos 

serviços realizadas pelo NUPPE e a assistência aos alunos. Além disso, é preciso melhorar a gestão 

organizacional e de projetos. 

O fluxo de execução dos serviços tem decorrido lentamente e os prazos são estendidos. 

Lamentavelmente, a logística interna possui deficiência na conclusão dos projetos e seus devidos 

encaminhamentos, sendo assim existe uma impossibilidade de atender demandas que exijam 

emergência. 

O déficit nos auxílios de responsabilidade da assistência estudantil e social do campus, como 

as bolsas para alunos e o auxílio alimentação, em virtude principalmente dos cortes de gastos sofridos 

pela instituição nos últimos anos, acaba desmotivando a participação e provocando a descontinuidade 

dos integrantes da equipe, sobretudo dos discentes, que mesmo possuindo interesse no projeto, por 

questões socioeconômicas, encontram-se impossibilitados a permanecer em atuação. 

Apesar dessas questões, o núcleo tem se mantido aberto e disposto a atuar no que foi proposto, 

servindo à comunidade externa e interna, resultando dessa atuação um total de sete TCCs e formação 

de alunos com prática profissional, carente no mercado. Além disso, o interesse da prefeitura de São 

Gonçalo na manutenção das atividades do Núcleo é evidente, com expetativa de investimentos em 

estágios em cooperação técnica. 
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PC PARA CRESCER 

REGO, S. P 1; GOMES, A. E. S 3 e BARBOSA, V. L. F3 

1,2,3 IFRN Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Diversas instituições técnicas, formandos e 

professores apontam que somente a experiência 

e prática curricular são insuficientes. Outra 

crítica realidade é a defasagem de equipamentos 

em escolas públicas. Pensando nisso, a parceria 

entre o IFRN campus Apodi e a Prefeitura 

Municipal de Apodi afim de realizar o projeto 

“PC para Crescer”, cujo busca ampliar as 

capacidades dos discentes do curso de 

Manutenção e Suporte em Informática, e ofertar 

a oportunidade de prática profissional, aplicada 

na restauração dos computadores das escolas 

municipais desta cidade. 

ABSTRACT

Several technical institutions, trainees and 

teachers point out that only curricular experience 

and practice are insufficient. Another critical 

reality is the lack of equipment in public schools. 

With this in mind, the partnership between the 

IFRN Apodi campus and the Apodi City Hall to 

carry out the “ PC to Grow “ project, whose aim 

is to expand the skills of the students of the 

Computer Maintenance and Support course, and 

offer the opportunity to Professional practice, 

applied in the restoration of the computers of the 

municipal schools of this city. 

1 INTRODUÇÃO 

Diversas instituições que ofertam cursos técnicos e profissionalizantes, assim como seus 

formandos e professores apontam que somente a experiência e prática realizada em aulas são 

insuficientes para proporcionar ao aluno do curso o conhecimento e experiências necessárias para 

atuar no mercado como um profissional independente e totalmente habilitado. De forma que 

(IAMAMOTO, 2000, p. 52) afirmou: “O grande desafio na atualidade é, pois, transitar da bagagem 

teórica acumulada ao enraizamento da profissão na realidade, atribuindo, ao mesmo tempo, uma 

maior atenção às estratégias, táticas e técnicas do trabalho profissional”.  

Este déficit infelizmente é uma realidade da grande maioria das instituições de formação técnica. 

Grades curriculares focadas em sua grande maioria no saber teórico, baixa quantidade de práticas, 

estrutura de suporte insuficiente e um curto período de tempo são pontos que acabam tornando a 

PALAVRAS-CHAVE: Computador, Ensino, Qualificação, Reaproveitamento. 

KEYWORDS:  Computer, Teaching, Qualification, Reuse. 
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realidade de um profissional que não atende o que era esperado pós conclusão do curso no que se 

refere a fixação de conhecimento.  

O uso de equipamentos de informática em salas de aula vem sendo amplamente difundido nas 

escolas do país desde a década passada, esses equipamentos são utilizados de diversas maneiras afim 

de melhorar o ensino aprendizagem na escola. Segundo (FERNANDES, 2002), técnicas de 

comunicação à distância, no uso de recursos de multimídia ou de realidade virtual para apoio ao 

conteúdo abordado pelo professor, para proporcionar uma mudança de paradigma educacional. 

(ANTONIO, 2010), afirma que o problema atual é que a implementação do uso de computadores 

em sala de aula baseou-se somente na hipótese que seria necessário apenas entregar computadores as 

escolas, onde as mesmas conduziriam o processo de modernização que se daria de forma natural. O 

resultado desta “modernização” inadequada é refletido na esmagadora maioria das escolas, cujas as 

mesmas possuem laboratórios de informática, equipamentos caros, em desuso e sucateados. O mesmo 

autor ainda afirma que: 

“Ainda no início da década passada já encontrávamos diversas escolas onde esses 

computadores estavam quebrados, desatualizados, sucateados e sem nenhuma manutenção. 

Agora, já praticamente fechando a primeira década do terceiro milênio, a situação continua muito 

parecida em muitos lugares. Computadores que custaram caro, pois o poder público é expert em 

gastar mal o nosso dinheiro, continuam depreciando em centenas de escola sem nenhum uso por 

parte dos alunos. ” (ANTONIO, 2010, p. 01). 

Ou seja, esse problema ainda se perpetua até hoje, prejudicando tanto as escolas como os alunos 

que não têm um ensino de informática adequado, devido a esses fatores citados. 

Esse projeto pretende minimizar o déficit de absorção de conhecimento prático especifico da área 

de manutenção em informática, especificamente do curso de Manutenção e Suporte em Informática 

na modalidade subsequente do IFRN campus Apodi, ampliando a quantidade de experiências práticas 

dos alunos do curso, proporcionando aos mesmos problemas reais e passíveis de serem encontrados 

no trabalho, assim, permitindo ao aluno pôr em prática os conhecimentos obtidos em sala de aula, 

fixando o conteúdo visto, além de reforçar o que não foi absorvido como desejado.  

O projeto supracitado atinge também a sociedade em geral externa ao IFRN, em especial os alunos 

das escolas públicas do município, visto que é conhecido por todos a infeliz realidade dos laboratórios 

de informática de escolas públicas, cujo a grande maioria dos equipamentos encontra-se danificados 

e em desuso. Estes computadores danificados serão então usados como ferramenta de estudo e 

aperfeiçoamento dos discentes do IFRN campus Apodi, ao efetuar a manutenção dos mesmos estarão 

fixando seu conhecimento e ao mesmo tempo revitalizando os equipamentos que retornaram as 

escolas prontos para o uso. 

Objetivo Geral: 

Promover a troca de conhecimentos e ensino aprendizagem na área de manutenção de 

computadores entre discentes do curso de Manutenção e Suporte em Informática do IFRN, 

aprimorando seu campo de experiência, e revitalizar computadores de escolas públicas do município 

de Apodi RN. 

Objetivo Específicos: 

Proporcionar aos envolvidos a aquisição de saberes tecnológicos, vantagens e riscos na área 

abrangente, estimulando e ampliando competências cognitivas; 
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Aprofundar o domínio tecnológico de forma interativa e participativa; 

Aprofundar o conhecimento técnico, teórico e prático visando preparar um profissional apto ao 

mercado de trabalho; 

Beneficiar a sociedade local de Apodi-RN, revitalizando computadores de escolas e demais 

espaços públicos do município. 

2 METODOLOGIA 

O projeto é composto de 4 etapas principais, subdivididas em 6 etapas, cujo são: 

1º firmar parcerias com escolas locais e apoiadores do projeto, através visitas na 

instituição/parceiro, além de mobilizar as escolas que serão atendidas pelo projeto. 

2º realizar junto a escola parceira o inventario de todos os computadores a serem reparados, 

documenta-lo e arquiva-lo, além de efetuar o transporte e acomodamento das maquinas ao local que 

será efetuada a manutenção.  

3º iniciar os encontros para manutenção dos equipamentos, serão realizados em espaço cedido 

por parceiro. As ferramentas necessárias para trabalho são individuais e de responsabilidade de cada 

membro. Eventuais trocas de componentes eletrônicos não serão custeadas pelos membros do projeto, 

de forma que a obtenção destes componentes será através dos próprios computadores, sendo que um 

equipamento gravemente avariado pode ser sacrificado para obtenção de componentes para 

revitalização de outros. 

4º devolução dos equipamentos reparados para a instituição e prestação de contas dos 

procedimentos efetuados. 

Meta 1: Firmar parcerias com as instituições municipais 

Meta 2: Inventário e transporte dos computadores 

Meta 3: Diagnóstico e triagem dos computadores 

Meta 4: Montagem e manutenção dos computadores 

Meta 5: Devolução dos computadores consertados 

Meta 6: Produção de artigos e relatórios. 

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto visa suprir necessidades referentes a exigências do curso, relacionando teorias e práticas 

quanto a questões técnica da grade curricular, como a capacidade profissional dos alunos, 

aprimorando seus saberes na área desejada, através da utilização de materiais eletrônicos cedidos por 

escolas públicas. Os computadores restaurados neste projeto irão eliminar a carência de equipamentos 

funcionais em escolas públicas do município de Apodi/RN, oportunizando as escolas reutilizarem 

esses equipamentos para o melhoramento do ensino-aprendizagem de seu corpo discente. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com tudo o projeto supracitado beneficia os discentes do curso de manutenção e Suporte em 

Informática, proporcionando aos mesmos a oportunidade de praticar e fixar o conteúdo fora de sala 

de aula, auxiliando assim em um técnico mais capacitado ao termino do curso. Além disto, a 
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sociedade externa ao IFRN também desfrutará de benefícios, visto que espaços públicos digitais serão 

restaurados gratuitamente, permitindo assim a complementação do ensino aprendizagem das escolas 

públicas do município de Apodi RN.  

5     REFERÊNCIAS 

IAMAMOTO, Marilda V, O serviço social na contemporaneidade, Trabalho e formação profissional, 

3° edição, São Paulo, Cortez, 2000. 52 p. 

ANTONIO, José Carlos. O uso pedagógico da Sala de Informática da escola, Professor Digital, SBO, 

08 maio 2010. Disponível em: <https://professordigital.wordpress.com/2010/05/08/o-uso-

pedagogico-da-sala-de-informatica-da-escola/>. Acesso em 06 de julho de 2017. 

FERNANDES, Cláudia Santos. Ciência da computação para crianças, Lume UFRGS, Rio Grande do 

Sul, 2002.  Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6843>. 

Acesso em 06 de julho de 2017. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1859



PROJETO RONDON – CONTRIBUIÇÕES DO IFRN, AO MUNICÍPIO DE 

PARANAÍTA, MATO GROSSO: UMA REFLEXÃO A LUZ DA GESTÃO  

PÚBLICA  

Kimberly Mendonça Camargo dos Santos1; Emilly Lindolfo de Souza2; Juliana Carvalho 

Clemente3. 

kiim.05freak@gmail.com1; emillylindolfo@hotmail.com2; juliana.carvalho@ifrn.edu.br3

RESUMO 

Em ação pioneira a Comitiva do IFRN enviada ao 

Centro-Oeste brasileiro, na Serra do Cachimbo, 

foi ao Rondon para executar ações de capacitação 

ao município de Paranaíta no interior do estado do 

Mato Grosso. A metodologia do artigo é 

descritiva, utilizando informações  

geradas da operação. O objetivo é destacar as 
contribuições das intervenções, realizadas pela 
delegação, na perspectiva da Gestão Pública, sob 
a ótica da pluralidade, da gestão estratégica e 
horizontal, e do conceito Multicampi.  

PALAVRAS-CHAVE:  Rondon, Gestão, multicampi, indissociabilidade, extensão. 

ABSTRACT 

In a pioneering action, the IFRN Committee 
sent to the Brazilian Midwest, in the Serra do 
Cachimbo, went to Rondon to carry out training 
actions for the municipality of Paranaíta in the 
interior of the state of Mato Grosso. An article 
methodology is descriptive, information 
generated information of the 

operation. The objective is to highlight the 

contributions made by the delegation from the 

perspective of Public Management from the 

perspective of plurality, strategic and 

horizontal management, and the Multicampi 

concept.  

KEYWORDS:  Rondon, Management, multicampi, inseparability, extension. 

1 INTRODUÇÃO 

A universidade é uma instituição social com mais de quinhentos anos de história, que desde sua 

origem possui um caráter progressista e revolucionário. Contudo, diante dos avanços inestimáveis da 

sociedade, é fundamental que se resgate a função primordial das universidades, seu caráter 

civilizatório, promotor de valores culturais, morais e intelectuais. Em 1988, a Constituição da 

República Federativa do Brasil, no Cap. III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, Art. 207, 

consagra o princípio da indissociabilidade entre as atividades universitárias ao assegurar: "As 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão". Dessa 
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forma, ensino, pesquisa e extensão, enquanto funções básicas das Instituições de Ensino Superior 

(IES), devem ser equivalentes e merecer igualdade em tratamento por parte das instituições de ensino 

superior, pois, ao contrário, estarão violando esse preceito constitucional. A extensão das IES é uma 

forma de interação que deve existir entre a universidade e a comunidade, uma espécie de ponte 

permanente entre as IES e os diversos setores da sociedade, ou seja, “a extensão é o meio que 

possibilita a inserção social, constituindo-se fator de integração entre o ensino e a pesquisa, garantindo 

o intercâmbio de conhecimento entre a universidade e a sociedade” (UNIVERSIDADE DO

EXTREMO SUL CATARINENSE, 2008).

A cerca disso, foi desenvolvido o Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa em 

parceria com governos estaduais, municipais e Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e 

privadas. O Projeto Rondon é um projeto de integração social, que envolve a participação voluntária 

de estudantes universitários na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável 

de comunidades carentes e ampliem o bem-estar da população, contribuindo para a formação do 

jovem universitário como cidadão. Em julho de 2017, o Projeto Rondon realizou a “Operação Serra 

do Cachimbo” contemplando projetos desenvolvidos nos municípios de Carlinda, Nova Guarita, 

Nova Canaã do Norte, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, situados 

no Estado do Mato Grosso, além do Distrito de Castelo dos Sonhos no município de Altamira no 

Estado do Pará.  

A participação no evento de cunho nacional, ocorre a partir do momento em que o Ministério da 

Defesa (MD) publica um edital convocando as Instituições de Ensino Superior, a candidatar-se 

elaborando proposta com atividades a serem executadas para conjuntos distintos, como comunicação 

social, saúde, tecnologia, produção e meio ambiente. Além disso, o MD divulga os nomes das cidades 

pactuadas para receber o projeto, e as IES selecionada dão início ao processo seletivo de escolha dos 

oito estudantes de graduações de nível superior, devidamente matriculados e em períodos específicos 

para compor a delegação que representará a universidade. O município escolhido para receber a 

esquipe da Instituição Federal, que representou o Nordeste de forma única, foi o município de 

Paranaíta, localizada na divisa do Pará com o Mato Grosso, na Serra do Cachimbo.  

Os 50 anos do Projeto Rondon contou com pioneirismo no que se refere a integração das forças 
de Defesa do país para o início, planejamento, execução e avaliação dos resultados do projeto. A 

participação efetiva da Aeronáutica foi de extrema importância ao encurtar distâncias entre 
rondonistas e as comunidades em estado de vulnerabilidade, principalmente, num momento 

importante, onde internamente buscam profissionalizar a gestão administrativa na instituição. Durante 
a operação o grupo se destacava além de sua pluralidade, também por ser a única equipe que 

representou o Nordeste nesta edição, e foi a que se deslocou de um ponto mais distante para a 
realização das ações no Mato Grosso. Os universitários compunham um grupo Multicampi, e esse 

modelo se destaca por desempenhar um importante papel de desenvolvimento regional. Além disso, 

uma verdadeira medida estratégica de desempenho necessita de componente futurístico, que meça a 
habilidade da organização de transformar-se para enfrentar os desafios futuros (Chakravarthy, 1986). 

Durante a realização da pesquisa, observa-se que o planejamento utilizado pelo IFRN para a 

execução das atividades aplicadas no município de Paranaíta, no Projeto Rondon, foi realizado 

estabelecendo uma escala de rotatividade dos estudantes para coordenação dos minicursos e das 

oficinas, onde os universitários teriam a oportunidade de contribuir com metas e estratégias para 

atingir determinados objetivos. Sob a ótica da Gestão Pública e parâmetros acerca da gerência de 
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projetos, nota-se uma tática que permite tanto maior controle, como facilita o processo de analisar sob 

diversos ângulos, direcionando e monitorando ações. Segundo o dicionário Houaiss (2009), estratégia 

significa “a arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de explorar as condições 

favoráveis de que porventura se desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos”. Na literatura 

acadêmica, percebe-se que esse enfoque de Gestão é um conceito aplicado para conduzir ações, 

explorar as condições favoráveis, e assim obter-se resultados que possam ser avaliados, como reflete 

a imagem a seguir, sobre as atividades gerais, suas temáticas e quantitativo de participação.   

Figura 1 – Atividades gerais 

Fonte: acervo próprio 

Cada oficina continha um grupo de estudantes, cujas áreas de conhecimento do curso se alinhavam 

com a proposta das oficinas, e um estudante coordenador, cujas áreas de conhecimento do Curso se 

alinhavam com a proposta das atividades. Assim, como um estudante coordenador, cuja área de 

conhecimento do curso tinha relação mais forte com a proposta. Em algumas oficinas foi estabelecido 

presença integral, ou seja, de todos que compunham a delegação do IFRN. O “mutirão parque das 

cores”, aliava a atuação da comunidade e demandava mais de um dia para o desenvolvimento da 

operação, que assim como a “gincana verde”, atividade de recreação de cunho ecológico, exigia ação 

de todo o grupo, logo como seus esforços nos turnos matutino e vespertino, mas com duração única, 

portanto outros trabalhos na presente data não puderam ser efetivados.  

Segundo Kotler, “o planejamento estratégico se trata de uma metodologia gerencial que permite 

estabelecer a direção a ser seguida, visando um maior grau de interação com o ambiente”. Do ponto 

de vista da Gestão Pública, através do percentual de participação é possível perceber efeitos e 

influências da repetição de algumas oficinas e cursos como: Velas ecológicas; Fotografia e 

composição; Inclusão digital para idosos; e a Ferramenta kahoot.  

A relevância da educação superior deve ser avaliada em termos da concordância entre o que a 

sociedade espera da instituição e o que a instituição realmente faz (UNESCO, 1998). Portanto, 

segundo Soares (2003), preparar profissionais com domínio da linguagem técnica, em condições de 

utilizar novos equipamentos e capacidade de processar novas informações passa a ser também uma 

responsabilidade da universidade, além de assim poder interferir diretamente na inclusão social e 

trabalhar o desenvolvimento sustentável em comunidades carentes. Todas as disciplinas cursadas no 

curso Tecnológico em Gestão Pública ao longo da formação do profissional, contribuíram para a 

participação no projeto. Porém, para a realização das oficinas de Introdução a Oratória e Comunicação 

Inclusiva (LIBRAS), foi necessário envolver conceitos de Gestão de Pessoas, Estudos 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1862



organizacionais, Marketing e aulas optativas de Linguagem de Sinais, ofertadas pelo IFRN, fatores 

que garantem uma base sólida no que se refere a segurança e representatividade, no que tange a 

formação profissional e tecnológica. Assim, o objetivo do artigo é destacar quais foram as 

contribuições do IFRN ao Projeto Rondon do ponto de vista da Gestão Pública. 

2 METODOLOGIA 

O presente artigo trata de um estudo do tipo predominantemente descritivo, no qual o 
pesquisador observa, descreve e documenta vários aspectos do fenômeno, da população ou de uma 

experiência, sem haver manipulação ou interferência do pesquisador. Nas condições estabelecidas, 
pode-se inferir que o instrumento de pesquisa no qual fundamentaram este trabalho foram as pesquisas 

bibliográfica fornecida a partir de materiais já publicados, cujo objetivo é recolher, selecionar, analisar 
e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre o devido estudo, levantando e selecionando 

conhecimentos já catalogados em literaturas e artigos científicos, livros especializados, monografias, 

dissertações acadêmicas e teses. Para a abordagem do problema foram utilizadas informações geradas 
durante a operação, ou seja, concentrando a atenção em análise de dados realizado por outrem, 

investigando o conteúdo de forma quantitativa, utilizando recursos, procurando traduzir em números 
os conhecimentos e informações gerados pelo pesquisador para serem classificadas e analisadas 

(PRODANOV; FREITAS, 2013).  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A gestão pública reflete conceitos de administração do ponto de vista público, ressaltando a 
importância de ações que visam o bem-estar da sociedade, e que do ponto de vista organizacional, 

reflitam condutas de ética, moralidade, controle, eficácia e desempenho a ser medido por análise e 
avaliação. Essa formação crítica do estudante contribuiu no Rondon, de forma efetiva, no 

envolvimento de nove ações das onze propostas, tendo em vista a habitualidade em gerenciamento de 
projetos de desenvolvimento local ou regional. A seguir, apresenta-se quadro comparativo sobre as 

atividades colocadas sob coordenação específica do campo de públicas.   

Figura 2 – Atividades específicas 

Fonte: acervo próprio    

3.1 Minicurso de Comunicação Inclusiva: LIBRAS 

O curso mostrou como compreender as adversidades, aplicando de uma forma introdutória a 

Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), visando aprofundar conhecimento e práticas direcionadas 
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ao atendimento e suporte para assuntos de natureza educacional e também sobre concepções das 

questões de convívio social, por isso para participar não foi estipulado como critério necessidade de 

fluência e capacitação na área. O público alvo constituía-se da população em geral, como professores 

preocupados com a necessidade de refletir sobre os processos inclusivos em Paranaíta, abordando o 

conceito da temática, questões históricas, prática, legislação e também sobre como buscar identificar 

quais são as estratégias pedagógicas e as iniciativas de desenvolvimento de políticas públicas sobre o 

assunto utilizados atualmente. A oficina constituiu-se de um espaço para debates e trocas de 

experiências educacionais, destacando o potencial do papel escolar em fomentar ações de inclusão. 

3.2 Minicurso de Introdução a Oratória 

O intuito desta oficina, denota conceitos e condutas para falar em público nos dias atuais com 

coesão e coerência, de forma interpessoal, apesar desta vantagem ser considerada um fator 

fundamental para o mercado de trabalho, onde em algumas áreas esse diferencial é imprescindível. 

Por tanto, a composição se deu por apresentação de uma proposta de treinamento, desenvolvida em 

uma parte teórica, e outra prática por meio de uma dinâmica de grupo entre os envolvidos, onde o 

participante permitiu-se ser filmado e avaliado em sua apresentação, uma oportunidade de aprender 

ou aprimorar técnicas de capacitação sobre se expressar em público com autoconfiança e naturalidade, 

até mesmo no ambiente familiar. Além disso, os participantes receberam informações sobre como 

controlar o medo, o nervosismo, a emoção, a ansiedade a entonação vocal, e dicas sobre a postura de 

um líder durante um discurso.  

3.3 Minicurso de Associativismo e Cooperativismo 

Um dos profissionais responsáveis das partes de divulgação e planejamento da Prefeitura, 

afirmou não haver quantitativo de pessoal para participação no minicurso por conta de uma 
capacitação na área ter ocorrido recentemente, sendo realizada pelo Sebrae, justificando assim o 

cancelamento desta atividade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Rondon é uma grande oportunidade de colocar em prática conhecimentos, compartilhar 

ideias, agregar valores, adquirir autonomia, aprender condutas éticas, morais e de solidariedade. A 

participação em um projeto desse porte, onde o Ministério da Defesa em parceria com as instituições 

de Ensino Superior, demonstra grande esforço em ampliar perspectivas sócio educacionais e 

econômicas a nível nacional, reflete também o privilégio, de vivências nas questões de produção 

tecnológica, um diferencial da análise crítica sobre o Meio Ambiente e Gestão da Informação, onde 

a experiência prática torna-se grande fator qualificador.  

Portanto, compreende-se, que a extensão universitária como maneira de constituir uma conexão 

entre ensino superior e sociedade é imprescindível para desenvolver e fortalecer cidadãos 

comprometidos e envolvidos com a realidade social. Assim sendo, a extensão requer por parte das 

universidades particulares e públicas, assim como dos gestores, mais atenção e apreço. Logo, é preciso 

resgatar a legitimidade da universidade diante a sociedade, que sustenta o ensino superior, tornando 
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concebível a realização de uma reflexão crítica para sua transformação, bem como proporcionar a 

materialização do princípio constitucional de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A 

extensão universitária deve operar como ponte entre a universidade e a sociedade, principalmente 

com os segmentos menos favorecidos.  

Sendo assim, um dos maiores princípios agregados no Projeto Rondon retrata a relevância do 

olhar para com o próximo, ao entendimento da unificação nacional para resolução dos problemas, os 

esforços para incentivar o aprimoramento da gestão pública em lugares de conflito e/ou 

vulnerabilidade social, econômica ou logística. A integração com outras pessoas de todo o Brasil e de 

diferentes idades, em prol do mesmo objetivo, transforma vidas, pois todos os esforços necessários 

são reunidos para permitir o andamento das atividades e o cumprimento dos cronogramas gerais e 

específicos. De certo, algumas sugestões devem ser levadas em consideração para futuros projetos, 

tal como uma possível formação de banca organizadora do processo seletivo, das próximas operações, 

composta por rondonista que tenham participado de operações anteriores, contribuindo com suas 

experiências. Além disso, devem conhecer os requisitos básicos para formação da delegação e os 

conhecimentos necessários para a elaboração de propostas para dar continuidade nesta ação que 

representa uma lição tanto de vida, como de cidadania. 
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ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

Este trabalho se insere nas discussões sobre os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 

2030) e tem por objetivo difundir a tecnologia dos 

biodigestores como uma alternativa sustentável à 

região do Vale do Apodi (RN), através da 

capacitação de bolsistas e voluntários sobre a 

tecnologia; ministrar cursos de formação e construir 

um biodigestor modelo que sirva de referência para 

a região beneficiada e comunidades adjacentes, 

embasado em uma metodologia qualitativa. 

Defende-se o uso da tecnologia como uma solução 

ao saneamento rural, produção de biogás e 

biofertilizante.  

ABSTRACT 

This work is part of the discussions on the 

Sustainable Development Objectives and aims to 

disseminate biodigestor technology as a sustainable 

alternative to the Apodi Valley region, through the 

training of fellows and volunteers on technology; 

and to construct a biodigestor model that serves as 

reference for the benefited region and adjacent 

communities, based on a qualitative methodology. 

The use of technology is defended as a solution to 

rural sanitation, biogas production and biofertilizer.  

1 INTRODUÇÃO 

Dentre todos os grandes desafios que o mundo contemporâneo enfrenta na direção de um 

futuro sustentável, a necessidade de uma atenção prioritária ao desenvolvimento rural sustentável é 

imprescindível, já que esta necessidade associa-se, frequentemente, à existência de graves 

problemas que afetam a quem vive neste meio, problemas como a carência de sistemas sanitários, 

fontes de energia e água potável, problemáticas insustentáveis que se veem cada vez mais afetadas 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Sustentável, tecnologia de biodigestores, saneamento rural, 

biogás, biofertilizante. 

KEYWORDS:  Sustainable Development, biodigestor Technology, rural sanitation, biogas, bio-fertilizer. 
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por fatores externos, tornando ainda mais visível a necessidade de obtenção de novos recursos 

energéticos para a melhoria da qualidade de vida (LANGER, 2011; SEIFFERT, 2009). 

Por isso, este trabalho tem como objetivos ressaltar a importância dos biodigestores como 

uma alternativa sustentável e resiliente ao desenvolvimento rural e refletir sobre a temática da 

tecnologia dos biodigestores como uma solução apropriada para problemas como suprimento de 

energia e biofertilizante para os que do campo e para o campo vivem e questões relacionadas ao 

saneamento básico. Evidencia a transcendência da temática dos biodigestores rurais em um 

contexto mais global, na direção de se alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável 

(UNESCO, 2015), objetivos que se propõe, dentre muitos outros aspectos, a tornar as cidades e os 

assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, além de tomar medidas 

urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos socioambientais. 

Trata-se, portanto, de uma projeto de extensão em andamento, desenvolvido e financiado 

pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, Campus Apodi, a ser executada na zona rural da região do vale do Apodi- 

RN, possibilitando a capacitação dos agricultores sobre a tecnologia dos biodigestores
1
 e sua

importância para o desenvolvimento rural. O modelo de biodigestor apresentado e defendido nesse 

projeto em desenvolvimento é o modelo indiano (ver figura 1), já que é o modelo mais utilizado nas 

áreas rurais no Brasil, tendo em vista o baixo custo para construção e manutenção principalmente 

para os pequenos produtores, como é o caso dos pequenos agricultores das regiões semiáridas do 

nordeste brasileiro (MATTOS e FARIAS JÚNIOR, 2011). 

O biodigestor, além de trazer benefícios ambientais (eliminação de resíduos orgânicos, 

diminuição considerável de contaminação da água, do solo, e do ar) e sociais (melhor qualidade de 

vida dos sujeitos que vivem em áreas rurais, índices baixíssimos e quase nulos de proliferação de 

pragas e outras doenças relacionadas à falta de saneamento básico), também apresenta benefícios 

econômicos imensos, já que com a implantação do sistema de biodigestores haverá ganhos pela 

redução de energia comprada e uso dos recursos naturais para geração de energia sustentável 

mediante tecnologias de produção energética renováveis e mais limpas (LANGER, 2011). 

1
A tecnologia dos biodigestores representa um potencial instrumento de implementação do desenvolvimento alicerçado 

nos pilares da sustentabilidade (crescimento econômico, progresso social e equilíbrio ecológico), enfoque balizador 

atual dos índices de desenvolvimento econômico de um país ou região, de grande valor agregado em função dos 

benefícios advindos pelo uso adequado dos recursos naturais, aliando-se o desenvolvimento econômico e social com a 

preservação do meio ambiente.
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Figura 1- modelo de biodigestor indiano 

2 METODOLOGIA 

Para a execução deste trabalho foi feito, a princípio, um levantamento de informações sobre 

a região e um estudo sobre a sua viabilidade, em que constatou-se que se trata de um território 

reconhecido pelo seu grande potencial agropecuário e propício à implementação desse projeto. 

Ademais, foi constatado que a região do vale apodiense não havia sido contemplada com projetos 

similares, desenvolvidos pela EMATER e Organizações Não-Governamentais, como a Diaconia, 

atuante em outras regiões da cidade de Apodi e municípios circunvizinhos. 

Posterior a este reconhecimento do território, realizou-se uma reunião na sede da associação 

dos agricultores (as) beneficiados para apresentação do cronograma de atividades. Neste encontro 

foi explicado cada etapa das atividades a serem desenvolvidas, além do detalhamento do período de 

tempo destinado a cada uma delas, os sujeitos participantes e suas respectivas funções. Logo após 

esta primeira reunião, se procedeu com a capacitação dos alunos bolsistas e voluntários através de 

encontro semanais, totalizando 04 encontros de 04 horas sobre a tecnologia dos biodigestores 

(modelo indiano de biodigestor e sua instalação, características e cuidados) e sua importância para o 

desenvolvimento rural. Nessas formações os discentes implicados puderam adquirir conhecimentos 
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sobre a tecnologia através de pesquisas bibliográficas e documental em plataformas de pesquisa 

online (bibliotecas digitais, revistas especializadas, periódicos Capes, etc.) e fontes impressas.  

Concomitante a este período de capacitação, os alunos (as) bolsistas e voluntários também 

participaram da atividade de seleção do conteúdo a ser ministrado aos agricultores (as) com o 

auxílio dos decentes integrantes, o conteúdo selecionado serviu para a elaboração e impressão de 

cartilhas sobre a tecnologia dos biodigestores. Toda esta preparação técnica terá como propósito a 

formação teórica e prática dos agricultores (as) beneficiados com este projeto de extensão. 

Em seguida, deu-se o início da capacitação dos agricultores contemplados com o projeto. O 

curso consistiu em aulas expositivas e dialogadas sobra a temática dos biodigestores rurais. No 

primeiro encontro foi explicado em que consiste a tecnologia, um pouco da sua história e sua 

importância para a preservação do meio socioambiental. No segundo encontro os agricultores (as) 

tiveram um contato mais especifico com os modelos de biodigestores mais instalados no mundo, 

tendo em destaque a viabilidade do modelo indiano, suas características e cuidados durante a sua 

instalação. 

Nesses momentos, o projeto encontra-se em sua fase final, faltando somente a realização de 

uma visita técnica orientada pelos docentes integrantes do projeto, em que os agricultores poderão 

ver de perto um biodigestor (modelo indiano) em pleno funcionamento. Nessa atividade prática, os 

agricultores (as) poderão analisar os benefícios da tecnologia, o passo a passo de sua instalação, os 

possíveis defeitos, precauções a serem tomadas e custos de revisão do equipamento.  

Os procedimentos finais do projeto têm como objetivo a construção do biodigestor modelo 

indiano (de baixo custo) na moradia do agricultor que atente aos seguintes critérios: a) sítio com 

maior potencial de bovino; b) proximidade da fonte dos dejetos e c) facilidade de transporte de 

biogás até o local de consumo. Com o local de instalação já definido, a construção do biodigestor 

modelo indiano (de baixo custo) será iniciada. O tempo de construção será de 02 meses (de 

setembro a novembro de 2017), sob a orientação e supervisão dos docentes especialistas e com 

experiência comprovada em projetos similares. Os docentes terão como base para a construção do 

biodigestor, as indicações do “Manual do biodigestor sertanejo” (MATOS e FARIAS JÚNIOR, 

2011), referência em projetos como estes.  

Ao final do processo de capacitação, todos os implicados com o projeto serão convocados 

para avaliar a transcendência e impactos do projeto para as comunidades beneficiadas. Nessa 

avaliação será feito um balanço das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do projeto (Análise 

FOFA). Assim como apresentações dos resultados do projeto em rádios difusoras e blogs locais, 
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eventos de extensão e congressos, além de publicarmos artigos em revistas especializadas e em 

anais de congressos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir da execução do projeto, espera-se resultados em curto e longo prazo. Os resultados 

alcançados e esperados em curto prazo consistem em: 

 Capacitação dos alunos (as) bolsistas e voluntários sobre a tecnologia dos biodigestores

como uma alternativa resiliente e sustentável, enfocando o modelo indiano de biodigestor,

suas características e cuidados de instalação (RESULTADO ALCANÇADO);

 Organização e elaboração do material didático (cartilhas) curso de formação teórica para os

agricultores beneficiados sobre a tecnologia dos biodigestores (RESULTADO

ALCANÇADO);

 Participação e apresentação de trabalhos em eventos de extensão e em congressos

especializados com Secitex no âmbito do IFRN, Fórum de Extensão do Oeste Potiguar,

Colóquio de Extensão da UERN, Salão de Extensão UERN, UFERSA e IFRN, com o

objetivo de divulgar os resultados do projeto e revisões bibliográficas sobre a temática

(RESULTADOS ESPERADOS);

 Publicar artigos científicos para divulgação dos resultados do projeto em revistas indexadas

nacionais e internacionais (RESULTADO ESPERADO).

Com relação aos resultados esperados em longo prazo, a significação científica do 

trabalho realizado será ainda maior, já que se espera que a experiência exitosa do projeto 

executado chegue a outras regiões da cidade de Apodi (RN) e às cidades circunvizinhas. Para 

tanto, se dialogará com os órgãos públicos locais para a apresentação do projeto executado e sua 

transcendência para a região beneficiada. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto de extensão trará inúmeros benefícios econômicos para os agricultores 

envolvidos, além de aportar benefícios à agricultura e ao meio ambiente, com a produção de biogás 

e biofertilizante. Como tecnologia limpa, o biodigestor se configura como uma poderosa ferramenta 

para a resolução de problemas socioambientais mais urgentes, problemáticas que comprometem os 
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recursos naturais das pequenas e grandes propriedades rurais e que também representam um grave 

risco à saúde dos que vivem do campo. À medida que se aproveita as sobras orgânicas 

(principalmente os dejetos de origem animal, como por exemplo, excrementos de bovinos e suínos), 

além da produção de biogás e biofertilizante, os custos nas propriedades rurais são reduzidos de 

forma significativa (BARRERA, 2003). 

Dessa forma, mais além desses resultados, o tratamento adequado dos dejetos através do 

sistema de biodigestores trará (a médio e longo prazo), uma redução da emissão dos gases de efeito 

estufa, ganhos com a utilização do biofertilizante nas lavouras e pastagens e evitará a proliferação 

de insetos, que são os maiores focos de doenças para as pessoas, animais e lavoura. 
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CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO VIRTUAL PARA DIVULGAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E 

INDÍGENAS DO IFRN - CAMPUS CANGUARETAMA 
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ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

RESUMO 

O projeto possibilita acesso às produções 

acadêmicas, fotos, vídeos e atividades do NEABI 

– Campus Canguaretama, através de um site,

tornando às informações mais acessíveis para

todos. Uma divulgação que visa demonstrar a

importância da valorização identitária das

comunidades afro-brasileiras e indígenas 

remanescentes da região. Através de conversas 

com todos do grupo e membros das comunidades 

parceiras, foi construído o site que futuramente 

estará disponível.

ABSTRACT 

The project provides access to the academic 

productions photos, videos and activities of 

NEABI – Campus Canguaretama, through a 

website, making the information more accessible 

to all. A disclosure that aims to demonstrate the 

importance of the valorization of identity of 

Afro-Brazilian and indigenous communities 

remaining in the region. Through conversations 

with all of the group and members of the partner 

communities, a site is built that wil be available 

in the future. 

1 INTRODUÇÃO 

O uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) vêm sendo utilizadas cada vez mais 

no nosso cotidiano, principalmente na função de disponibilizar informações para pessoas de maneira 

rápida e acessível (LÉVY, 2010)(SANTAELLA, 2010). Com esse objetivo, foi construído um site 

para o NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Canguaretama, possibilitando, assim, a 

PALAVRAS-CHAVE: comunidades, site, divulgação. 

KEYWORDS:community, website, disclosure. 
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divulgação, para a sociedade de fotos, textos, projetos, produções acadêmicas entre outras atividades 

do núcleo. 

O problema que motivou a criação do site foi a falta de um espaço virtual onde as pessoas 

pudessem acessar de maneira mais fácil e acessível as informações do Núcleo onde as pessoas 

tivessem acesso sobre as atividades desenvolvidas externa e internamente ao núcleo. Estando 

disponível ao público, o site não será somente uma nova ferramenta, como também dará visibilidade 

às comunidades remanescentes do Catu dos Eleotérios (Canguaretama/RN e Goianinha/RN), 

comunidade do Sagi - Praia do Sagi (Baía Formosa/RN), Sibaúma (Tibau do Sul/RN) e Arisco dos 

Píres (Jundiá/RN). O desenvolvimento do projeto e sua continuação, possibilita a nós discentes de 

informática a descoberta de uma nova perspectiva com relação aos povos remanescentes, 

contribuindo não só para nossa formação técnica como também humana, favorecendo a construção 

de um ser crítico e atuante em meio a diversidade étnico cultural, nos fazendo compreender a 

realidade que nos cerca. 

Atendendo a jornada pedagógica que o IFRN - Campus Canguaretama prega, recorremos e 

adotamos neste projeto a estratégia contemporânea de divulgação: o site, como forma de inclusão 

instrumental de toda ação e fortalecimento das atividades do núcleo. A melhor forma de construir 

uma lembrança, que agrega fotos, vídeos e relatos, em torno das ações, experiências, e importância 

que tem o NEABI para o IFRN- Campus Canguaretama. O site construído de maneira cronológica, 

colabora para sedimentar a memória da instituição IFRN. Utilizando como recursos conhecimentos 

adquiridos em sala de aula, na disciplina de Autoria Web, Redes de Computadores e o acervo da 

biblioteca, dentre eles “Aprenda web design” de Elisabth Freeman e “Redes de computadores e a 

internet: uma abordagem top-down” de Jim F. Kurose e Keith W. Ross. A criação de um espaço 

virtual se encaixa perfeitamente no intuito já citado, um site hospedado na página do Campus 

Canguaretama no portal do IFRN faz com que diversas pessoas possam acessar as várias produções 

e atividades do NEABI, de maneira momentânea e eficiente podendo acessar de qualquer dispositivo, 

como exemplo, celular, tablet ou computador. Além disso, o site quando estiver hospedado, terá as 

informações atualizadas constantemente. 

2 METODOLOGIA 

O projeto é composto por uma meta e várias atividades. Realizado no formato cíclico, onde 

cada ciclo é dividido em três atividades: (a) Construção do site: os alunos voluntários fizeram a parte 

de programação do sistema; (b) Avaliação e consideração de Sugestões para o site: realizada pelos 

membros e parceiros do NEABI em reuniões semanais; (c) Atualização do site: Após a sugestões os 

bolsistas buscam fazer as mudanças no sistema de acordo como solicitado com orientação do 

professor. Ao final de cada entrega um novo ciclo tem início, configurando-se, assim, uma ferramenta 

de melhoramento contínuo durante todo o projeto. 
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Figura 1. Imagem representativa do ciclo de atividades para desenvolvimento.    

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Para o desenvolvimento do site foram aproveitados os conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas de Autoria Web e redes de computadores do curso de informática, sendo eles, os 

conhecimentos nas linguagens de programação, JavaScript, CSS3 (Cascading Style Sheets) e 

bootstrap, além da linguagem de marcação HTML5 (Hypertext Markup Language, versão 5), em 

redes o conhecimento sobre protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) para utilização da rede 

para acesso ao site. Para a construção foi utilizado o editor de texto especializado em linguagens de 

programação Sublime Text 3. (FREEMAN e FREEMAN, 2008) (SOMMERVILLE, 2011) 

(NIEDERST, 2002). 

Com essas linguagens podemos criar um site, que é composto por uma página ou um 

agrupamento de páginas relacionadas entre si, acessíveis na internet através de um determinado 

endereço na web. Nas páginas podem ser colocados textos, imagens, vídeos ou animações digitais. 

Estas páginas são carregadas através do protocolo de rede HTTP e são visualizadas através de um 

navegador (browser). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Atualmente o site está em fase final de desenvolvimento, estando próximo para incorporação 

da página do campus no portal do IFRN. A tela principal já está criada, além das telas do acervo do 

NEABI - Canguaretama que possui documentos, ações, produções acadêmicas (sendo estes separados 

por uma ordem cronológica de sua publicação) e uma galeria dos objetos do núcleo, além disso, as 

telas que apresenta cada comunidade que tem parceria com núcleo Catu dos Eleotérios, Sagi - 

Trabanda, Sibaúma e Arisco dos Pires cada tela da comunidade possui um texto de apresentação, 

fotos e vídeos da própria comunidade. 
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Este projeto promoverá a inclusão instrumental e a integração de toda a ação do NEABI - 

Canguaretama, uma vez que, além de armazenar irá divulgar com o uso de novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação as ações do NEABI que, por sua vez, semeiam a valorização cultural dos 

afro-brasileiros e indígenas. O projeto trás uma maior visibilidade para o que foi e é produzido no 

âmbito do Campus Canguaretama, além disso demonstra a importância social dos diversos grupos 

étnicos da região, contribuindo, assim, para o fortalecimento e valorização de suas identidades e 

consequentemente de sua proteção e preservação cultural. 

É esperado que os componentes do grupo NEABI e seus parceiros, no final do projeto, tenham 

uma espécie de “farol”, o site, que os orientem nas futuras ações. O desejo da equipe é que o site fique 

a disposição da sociedade e se torne um lugar de referência para os estudos da temática, sendo 

atualizado constantemente pelo grupo de desenvolvimento. 

Figura 2. Página incial.  

Fonte: Autoria Própria (2017) 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o decorrer do desenvolvimento do projeto, percebemos um aproveitamento muito bom 

da parte discente, os alunos adquiriram experiência tanto na área de desenvolvimento Web quanto na 

relação com o cliente. Também vimos o retorno do grupo do NEABI - Campus Canguaretama, que 

apreciou seu trabalho começando a ser exposto para além dos muros da instituição. Os maiores 

beneficiados, com o desenvolvimento deste site, são as comunidades que terão maior acesso às 
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informações dos estudos baseados nas diversas temáticas das suas respectivas culturas, além de abrir 

as portas de tal realidade para o mundo. No futuro é almejado a produção de um relatório das 

experiências, relato e resultados de todo o projeto, afim da publicação do trabalho em eventos, feiras 

e amostras. Tendo como primeiros objetivos a publicação no Simpósio de Extensão no evento 

SECITEX (Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão) do IFRN. 
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INCLUSÃO DIGITAL DA TERCEIRA IDADE COM O USO DE 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 

OLIVEIRA, L. E. C.1; ALENCAR, T. C1, SILVEIRA, V. R. M1, DANTAS, C. F. F.1 e FERNANDES, A. N. 

O.1 

1 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

Devido ao aumento da população idosa que 

diante as inovações tecnológicas encontram-se 

em baixa representatividade, o idoso mostra 

limitações com a linguagem computacional, 

tornando a entrada ao universo tecnológico 

dificultada, com isso, podendo haver o 

distanciamento do idoso para com a sociedade, 

afetando sua qualidade de vida. Diante disso, o 

projeto Inclusão Digital com o Uso de 

Dispositivos Móveis tem como objetivo a 

caracterização do idoso como público alvo na 

aplicação deste trabalho.

ABSTRACT 

Because of the increase of the elderly population 

and technological innovations, the 

representativeness of elderly people in this field 

decreased for they have limitations with the 

computational language making the access to the 

technological universe difficult. Thereby, 

possibly being one of the causes of their 

distancing in society, affecting their quality of 

life. As a consequence, this article aims to 

characterize the elderly as target audience in the 

application of this work about the Digital 

Inclusion project using Mobile Devices. 

1 INTRODUÇÃO 

A população idosa brasileira encontra-se em um progressivo aumento, com a perspectiva de 

que, em 2030, ultrapassará a faixa etária de até 14 anos (IBGE, 2012). Outrossim, há um número 

maior de cidadãos, com idade igual ou maior que 60 anos, que utiliza o dispositivo móvel para uso 

pessoal, correspondente, em 2005, a 16,8% e que, em 2011, alcançou 43,9% (IBGE, 2011). Todavia, 

PALAVRAS-CHAVE: Terceira idade, Inclusão Digital, Dispositivos Móveis, Informática. 

KEYWORDS: Third Age, Digital Inclusion, Mobile Devices, Computing. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1877



o que se torna uma preocupação social é o fato de que houve um aumento de 143,8%, o que

corresponde a 43,8 milhões de cidadãos que acessam a internet (IBGE, 2013), e a representatividade

do idoso nesse meio, ainda, é pequena, pois equivale apenas a 12,6% do total de brasileiros que a

usam (IBGE, 2013).

 A pequena representatividade do idoso na internet evidencia frustrações, ao entrar em 

contato, pela primeira vez, com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), pois, ao 

ingressar nesse meio, o idoso apresenta bloqueios que são gerados através das suas limitações com a 

linguagem computacional (Tezza, R; Bonia, A. C, 2010). Tais bloqueios tornam a entrada do idoso 

no universo digital dificultada, pois a sua autoestima é afetada e, diferentemente de uma criança que 

já nasce explorando as TICs, o idoso possui um apego menor com essas tecnologias, o que torna a 

sua aprendizagem tardia (Kachar, 2010). Ademais, observa-se uma enorme probabilidade do idoso 

se distanciar da sociedade, o que pode afetar, indubitavelmente, a sua qualidade de vida (Miskolci, 

2011), já que “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 

apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (OMS, 1946).  

Essa baixa representatividade apresentada, no Brasil, revela-se em uma constituição que 

assegura direitos à terceira idade, ao apresentar no art. 21 da lei n° 10.741 do Estatuto do Idoso, em 

2003, que o acesso à Cultura, ao Lazer, ao Esporte e a Educação é um direito deste público, bem 

como que é dever do Poder Público criar oportunidades que integrem a sua vida na modernidade. A 

relação entre a educação e a inclusão digital é perceptível, a partir da perspectiva de que seria 

fornecida a aprendizagem da linguagem computacional. Além disso, novas maneiras educativas que 

se estendem até a possibilidade de educar-se, também, fisicamente, por meio de aplicativos, são 

apresentadas.  

No nosso dia-a-dia, através das TICs, são fornecidos uma série de benefícios, como o fácil 

acesso às notícias, serviços on-line de instituições governamentais, comunicação rápida e de baixo 

custo, além de diversos outros entretenimentos. Esses benefícios, por conseguinte, propicia uma 

melhoria na qualidade de vida para a terceira idade, pois a prática da cidadania envolto com a inclusão 

digital permite um restabelecimento da sua autoestima.  

A importância da inclusão digital e a implementação nos municípios brasileiros se manifesta 

em vários locais, como, por exemplo, o Projeto de Inclusão Digital do Idoso (PIDI), desenvolvido em 

Ribeirão Preto, e o Projeto Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade (AFRID), realizado 

em Uberlância/MG, que teve por objetivo promover a qualidade de vida utilizando ferramentas, como 

o computador e a internet, o que promoveu a inclusão social e provocou, nos beneficiários, a saída

do seu próprio isolamento e a retomada das suas relações sociais.

Diante dessa realidade, os projetos de inclusão digital se tornam uma necessidade para os 

idosos brasileiros com o fito em minimizar os efeitos gerados pelo “analfabetismo digital”, bem como 

inseri-los, novamente, nos grupos sociais, tornando a sua vida mais saudável, dinâmica e sociável. 

Dessa maneira, o projeto Inclusão Digital da Terceira Idade com o Uso de Dispositivos Móveis possui 

o objetivo de atender os beneficiários do município de Apodi/RN que estão cadastrados no setor

público municipal Centro do Idoso Flor da Idade, adotando, especificamente, o celular como o

dispositivo móvel a ser utilizado, pois é uma tecnologia com um custo menor e, assim, mais acessível.

2 METODOLOGIA 

A consolidação e início da execução das atividades do projeto se iniciou a partir da busca por 

parcerias, com setores públicos municipais, que se tornou fundamental para a concretização da 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1878



primeira meta que corresponde a caracterização do público alvo pelas buscas de interesses e outros 

assuntos de caráter pessoal. Essa caracterização tem como principal objetivo, além de buscar os 

interesses, identificar os perfis para que seja possível nortear o planejamento dos encontros.  

Os cadastros, fundamentais para a realização dessa caracterização, foram realizados durante 

o mês de julho, nas sextas-feiras, no próprio Centro do Idoso Flor da Idade, com os beneficiários que

possuem interesse em aprender a linguagem básica do smartphone que possuem – os aparelhos serão

utilizados durante as aulas. Dessa forma, a aprendizagem deles se baseará nas curiosidades e

interesses sobre o seu próprio dispositivo, o que permitirá uma quantidade de exercícios práticos

maiores, pois possibilitará atividades para serem realizadas durante os dias sem os encontros.

O planejamento desses encontros, que será realizado baseado nesse norteamento de interesses 

e perfis dos idosos, será uma etapa na qual serão apresentadas todas as ferramentas/conteúdos que 

serão utilizados durante as aulas. Dessa forma, a aprendizagem deles se baseará nas curiosidades e 

interesses sobre o seu próprio dispositivo, o que permitirá uma quantidade de exercícios práticos 

maiores, pois possibilitará atividades para serem realizadas durante os dias sem os encontros.  

Na última etapa, referente à avalição do projeto, o público atendido avaliará as atividades 

executadas e serão feitos registros e análises de casos no propósito de observar a perspectiva entre a 

inclusão digital e a qualidade de vida. Os resultados presentes neste artigo, no entanto, condizem 

apenas com os dados obtidos a partir da finalização da primeira meta, já que foi a única atividade 

concretizada, pois o projeto se encontra, ainda, em andamento. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A aplicação de um formulário para a caracterização do público alvo foi relevante para a 

continuação das atividades propostas, inicialmente, tendo em vista os objetivos do projeto, pois foram 

feitas perguntas, como, por exemplo, “Qual a sua escolaridade? ”, “Se sente seguro ao utilizar o 

celular? ”, “Já acessou a internet? ” e “Encontra-se acometido de quais patologias? ”. Essas perguntas 

forneceram um maior conhecimento sobre o grupo a ser trabalhado, pois a escolaridade do aluno é 

indispensável, já que influencia, inteiramente, nos métodos de aprendizagem que poderão ser 

utilizados, e o contato com esses mecanismos, bem como, também, as suas limitações psicológicas e 

físicas que podem acabar dificultando a aquisição de conhecimento.  

Esse questionário, consequentemente, possibilitou conhecer os interesses e o meio em que 

esses beneficiários se encontram, o que acaba viabilizando um melhor planejamento dos encontros, 

pois, de certa forma, seriam programadas propostas interessantes para o público e, assim, promover 

a permanência dos participantes.  

Dentre os 19 participantes, o número de pessoas do sexo feminino é superior, com 73,7%, já 

o sexo masculino tem uma representatividade menor, com 26,3%, onde 52,6% se encontram casados

e o resto são divididos em viúvos (as), solteiros (as) e divorciados (as). Outrossim, a escolaridade dos

participantes é essencial para compreender melhor como os alunos envolvidos deverão ensinar os

mecanismos aos idosos, com isso, também, foi realizado a pesquisa com esse fito, como mostra o

gráfico abaixo.
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A qualidade de vida desses idosos, relacionada a ausência de doenças ou enfermidades, 

encontra-se em estado preocupante quando é observado o número de idosos com hipertensão, 

correspondente a 50% dos 14 participantes acometidos de alguma patologia, diabete, a 28,6%, e 

outros com problemas ósseos, onde apenas 5 dos 19 participantes se encontram livres de patologias.  

Os participantes inscritos, em sua maioria, possuem o celular para utilizar nas aulas, outros 

pelo interesse em navegar pela internet irão adquiri-los, mas são apenas 3 pessoas, dos inscritos, que 

não possuem o aparelho celular, o que se pode avaliar como um público que possui um contato maior 

com as TICs. No entanto, mesmo com esse número de idosos com os próprios celulares, existem 5 

que nunca acessaram a internet e um índice significante no número de pessoas que possuem acesso à 

internet em casa, correspondendo a apenas 63,2% dos participantes. Além disso, apenas 15,8% dos 

participantes já participaram de algum curso de informática.  

A insegurança é um fator que provoca a resistência da terceira idade com as TICs e, a partir 

do gráfico abaixo, é possível ser observado o índice de idosos participantes do projeto que se sentem 

inseguros ao utilizar o celular.

Essa insegurança é o resultado da falta de apoio familiar e de oportunidades que integrem 

esses idosos no universo digital, pois, de acordo com as entrevistas realizadas, esses beneficiários 

possuem “o medo de desconfigurar o celular, o medo de errar, ao clicar em algum aplicativo diferente 

e que não sabe manusear, e acabar o quebrando”. Já a segurança, ao se envolver com as TICs, segundo 

os entrevistados, ocorre devido “a presença do apoio familiar, da vontade de aprender a manuseá-lo 

e por causa dos benefícios que podem ser obtidos por meio da internet”. 

Os interesses dos idosos são, geralmente, a vontade de estar em conjunto com a igreja, dançar 

forró, viajar, costurar, cuidar de casa, trabalhar na área da agricultura e jogar. Dentre os interesses  

listados pelos idosos entrevistados, a dança, que é uma prática exercida por esse público, 
semanalmente, pelos forrós da terceira idade realizados pela Ação Social do Município, viagens e 

trabalhar foram os mais citados, o que permite incluir nos encontros métodos que envolvam tais interesses 

com o foco em estimular a aprendizagem deles. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A caracterização do público e a busca pelos seus interesses, sendo assim, é fundamental para 

atender ao objetivo de desconstruir as possíveis ideologias preconceituosas sobre o idoso e o seu 

ingresso nas TICs, pois muitos se acham, como exemplificado, inseguros ao utilizar o celular com 

medo de o desconfigurar ou clicar em algum aplicativo que não sabe sobre a sua utilidade. Ademais, 

é evidente os casos de pessoas analfabetas, o que dificulta a aprendizagem das novas tecnologias, 

mas, mesmo assim, é possível aprender com a memorização dos símbolos do celular.  

Portanto, torna-se uma necessidade o aumento da autoestima desses participantes, bem como 

de introduzi-los na internet de forma inclusiva, mostrando-os a melhor forma de aprender e 

modificando o seu estado de insegurança sobre essas tecnologias. Além disso, espera-se, ainda, que 

os estudantes envolvidos possuam um convívio maior com este público e consigam, efetivamente, 

promover a prática da cidadania com a inclusão digital da terceira idade. 
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NEPASA - NÚCLEO DE EXTENSÃO E PROMOÇÃO DA AVICULTURA NO 
SEMIÁRIDO 

RESUMO 

O Brasil se destaca na avicultura industrial e no         
Nordeste a produção de ovos e galinha caipira        
vem aumentando, fortalecendo a economia     
regional. Contudo, o número reduzido de      
profissionais com conhecimentos técnicos em     
avicultura impossibilita os produtores que     

desejam iniciar nesse ramo na região.Desse      
modo, objetiva-se com este projeto orientar os       
agricultores das regiões circunvizinhas ao     
Campus Ipanguaçu a iniciarem ou melhorarem a       
criação de aves no sistema de base       
agroecológica. 

PALAVRAS-CHAVE:  avicultura,  assistência  técnica,  agroecologia, semiárido. 

ABSTRACT 

Brazil stands out in the industrial aviculture and        
in the Northeast the production of eggs and        
poutry is increasing, strengthening the regional      
economy. However, a reduced number of      
professionals exists with technical knowledge in      
aviculture that disables the producers that want       

to begin in that branch in the area. This way, is           
aimed at with this I plan to guide the farmers of           
the adjacent areas to the Campus Ipanguaçu       
begin her or they improve the creation poutry in         
the system of base agroecológica. 

KEYWORDS: poultry, technical assistance, agroecology,  semi-arid. 

1 INTRODUÇÃO 

A produção mundial de ovos, frangos e galinhas, tanto na forma industrial ou não              
convencional, tem sido importante por apresentar menor custo de aquisição em relação a outras              
fontes de proteína animal. Por outro lado, há um crescente nicho de mercado interessado em               
adquirir alimentos mais saudáveis e naturais. Desta forma, para atender a demanda dos             
consumidores de produtos diferenciados, é necessário orientar agricultores a produzirem          
eficientemente, respeitando bem-estar animal e meio ambiente. A criação de aves caipiras é bem              
aceita entre produtores por ser fonte de alimento saudável e proporcionar renda extra. Assim, ovos,               
frangos e galinhas caipiras são produtos importantes para desenvolver o agronegócio e a agricultura              
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familiar na região do Semiárido do Nordeste, fortalecendo a economia regional e podendo gerar              
empregos diretos e indiretos. Muitos agricultores na região, como moradores do Assentamento            
Pedro Ezequiel de Ipanguaçu/RN e do município de Itajá/RN, têm demonstrado interesse na criação              
de aves agroecológica e carência de atendimento técnico. Contudo, existe número reduzido de             
profissionais com conhecimentos técnicos em avicultura na região que possam atender às            
necessidades técnicas de produtores que desejam iniciar uma produção avícola sustentável no            
modelo não convencional. Nesse intuito, o setor aviário do IFRN/Campus Ipanguaçu apresenta            
excelente estrutura para demonstrar que é possível obter renda com a produção de aves em sistema                
não convencional ou agroecológica. Por outro lado, os alunos envolvidos no projeto poderão             
desenvolver a prática profissional necessária à conclusão do curso, por meio de experiências reais              
com agricultores da região que necessitam de assistência técnica neste tipo de criação. Além disso,               
os participantes do projeto poderão aprender técnicas já aprimoradas no aviário do Campus, por              
meio de visitas ao setor, e utilizar a estrutura da fábrica de ração para preparar, com orientação dos                  
alunos, os alimentos  das aves durante a vigência do projeto. 

2 METODOLOGIA 

1 – Identificação de agricultores 
Inicialmente a equipe do projeto elaborará um questionário de consultoria técnica para ser aplicado              
à agricultores a fim de identificar interessados em iniciar ou melhorar a criação de aves de forma                 
agroecológica,  com propósito de produção de ovos ou carne. 
O questionário deverá identificar e descrever: condições do local de criação (área disponível, local              
de pastejo e recreação para aves, condições topográficas do terreno, etc.); propósito do interessado:              
criação de postura ou corte; instalações e equipamentos disponíveis/necessários; destino possível da            
produção; possibilidade de subsídio do governo por meio de financiamentos; quantas pessoas            
poderão estar envolvidas no projeto de criação das aves; entres outras questões pertinentes e              
necessárias ao início de uma criação de aves. 
O questionário será aplicado por meio de visita aos residentes do Assentamento Pedro Ezequiel de               
Araújo – Agrovila Picada (Ipanguaçu/RN) e do município de Itajá/RN, onde já vários produtores              
demostraram interesse em receber assessoria técnica para iniciar ou melhorar a criação de aves em               
sistema agroecológico. 
Durante a aplicação do questionário, será realizado divulgação nas principais mídias, para que o              
projeto possa abranger produtores de outras regiões circunvizinhas. 

2 - Consolidação  de informações  e diagnóstico de ajustes técnicos 
As respostas obtidas após aplicação do questionário, serão consolidadas pelo alunos envolvidos no             
projeto e deverá ser elaborado, sob supervisão do coordenador e membros da equipe, um              
documento com recomendações técnicas para início ou melhoria da criação existente, conforme o             
propósito indicado pelo agricultor (postura ou corte), incluindo o manejo e tipo de alimentação a ser                
fornecida em cada fase da criação,  forma de aquisição  da aves, vacinação, etc. 
Por meio de visita técnica, alunos sob supervisão do coordenador e/ou membro da equipe do               
projeto, entregarão aos produtores o relatório de diagnóstico e ajustes necessários. 
O relatório técnico somente será elaborado para produtores que demostraram interesse em iniciar ou              
melhorar a criação de aves existente, para que possam realizar ajustes necessários para início ou               
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melhoria da criação de aves existente com fins de melhoria da renda familiar. A entrega do relatório                 
ocorrerá na propriedade  do agricultor, por meio de visita  técnica. 
Serão realizadas, pelo menos outras duas visitas técnicas durante a vigência do projeto para dar               
acompanhamento  aos produtores atendidos pelo NEPASA. 
 3 – Aquisição de pintos e elaboração  das rações 
A carência de informações técnicas e equipamentos restringe a utilização de alimentos alternativos             
na criação de aves caipiras. As rações comerciais contém, em sua maioria, fontes de origem animal                
que não podem ser utilizadas em sistemas de produção de base agroecológica ou orgânica, sendo               
importante  fornecer subsídios para produtores iniciarem a criação de aves. 
Desta maneira, agricultores participantes do projeto poderão fazer utilização da fábrica de ração do              
Campus para misturar os ingredientes utilizados nas formulações de rações para aves. Contudo, o              
não será fornecerá ingredientes como milho e farelo de soja aos produtores. Ingredientes como              
algumas vitaminas e minerais, assim como feno de folha de leucena, moringa e feijão guandú que                
tem disponível no aviário do Campus, poderão ser fornecidos com recursos do projeto apenas para a                
fase inicial da criação. Será vedado ao produtor vender ração produzida com algum ingrediente              
doado do projeto, podendo ser descredenciado do atendimento  pelo projeto. 
A utilização da fábrica será mediante anuência do Diretor Geral, Diretor de Administração e Diretor               
da Unidade de Gestão Agrícola-Escola, e a elaboração das rações só poderá acontecer quando              
acompanhada pelos bolsistas do projeto, conforme horários e dias previamente  estabelecidos. 
A aquisição (compra) de pintos será de responsabilidade de cada produtor participante do projeto,              
podendo ser realizada a logística de transporte dos animais do incubatório da EMPARN, localizado              
em Caicó/RN, para o Campus  Ipanguaçu. 
 4 – Organização  dos eventos de formação (workshop e dia de campo) 
O primeiro evento organizado será 1 dia de campo, preferencialmente no segundo mês de execução               
do projeto, com objetivo de apresentar aos agricultores o aviário do IFRN/Campus Ipanguaçu e as               
instalações da fábrica de ração, para que possam ter melhor ideia da produção de aves em sistema                 
agroecológico. 
Além do dia de campo, os alunos envolvidos (voluntários e bolsistas), com supervisão dos membros               
da equipe, elaborarão uma série de palestras técnicas sobre avicultura em sistema agroecológico a              
serem apresentadas em forma de workshop. Cada aluno deverá preparar a palestra sobre algum              
tema sobre criação de aves. As palestras auxiliarão na formação técnica dos agricultores e alunos               
envolvidos, assim como na administração  financeira da criação. 
Dentre os temas que poderão ser abordados estão: alimentos alternativos para aves; manejo             
alimentar de aves no Semiárido; formulação de rações; equipamentos industriais e alternativos;            
recepção dos pintinhos; técnicas de administração dos negócios rurais; técnicas de aproveitamento            
da casca do ovo; compostagem com resíduos de aviários; bem-estar animal; doenças aviárias e              
vacinação; construções agroecológicas para aves; entre outros temas que forem pertinentes. 
A análise econômica da criação implantada é fundamental para produtores terem melhor            
conhecimento e critérios para administração do negócio avícola. Conforme Santos et al. (2011), a              
viabilidade econômica pode ser avaliada utilizando parâmetros e indicadores econômicos como           
custo operacional efetivo, receita bruta, margem bruta em relação ao custo operacional efetivo,             
ponto de nivelamento, lucro operacional efetivo, índice de lucratividade, ponto de equilíbrio e             
índice de rentabilidade. Desta forma, a análise econômica será um tema especial abordado nos              
Workshops. 
 5 – Consolidação  de material  técnico para produtores 
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Com base no material técnico apresentado nos workshops e dia de campo, os alunos envolvidos no                
projeto, sob supervisão da equipe do projeto, irão elaborar uma cartilha simples para uso pelos               
produtores, assim como planilhas para acompanhamento de produção e outros documentos que            
possam auxiliar  produtores na consolidação  da criação. 
 6 – Realização  de dia de campo e workshops 
Será realizado no IFRN/Campus Ipanguaçu, no setor do aviário, 01 dia de campo aberto ao público                
interessado e para agricultores  da região que responderam ao questionário  inicial  do NEPASA. 
Serão realizados 02 workshops, preferencialmente, 01 na localidade atendida pelo projeto e 01 no              
auditório do Campus Ipanguaçu para agricultores que estão sendo acompanhados pelo projeto. Os             
eventos serão abertos ao público e serão convidados também, para participarem dos eventos,             
agricultores da região interessados que ainda não estão sendo acompanhados pelo projeto e a              
EMATER/RN. 
 7 – Avaliação  do projeto: 
No último mês do projeto, pretende-se avaliar e produzir um relatório de quantas criações foram               
implantadas e/ou melhoradas com a intervenção do NEPASA, qual propósito (corte ou postura),             
quais problemas e limitações  enfrentados e resultado da avaliação  econômica  feita  pelos produtores. 

3 RESULTADOS  ALCANÇADOS  E   DISCUSSÕES 

Espera-se, a curto prazo, que o projeto possa: 
- Propiciar aos alunos envolvidos experiências reais de consultoria e atendimento à produtores da            
região;
- Conduzir os alunos envolvidos a realizarem a prática profissional de práxis, com produção de             
documentos de referência  para futuros avicultores;
- Fornecer as informações e vivências necessárias aos produtores atendidos, de modo que possam            
conduzir a criação de galinhas de modo sustentável, respeitando o bem-estar animal e,            
principalmente,  ampliando a fonte de renda familiar;
- Difundir, por meio dos produtores atendidos, a viabilidade da criação de galinhas no Semiárido,             
transmitindo  imagem positiva do Campus  Ipanguaçu e da agroecologia;
- Ampliar e fortalecer a relação dos alunos e membros da equipe com as entidades de assistência               
técnica  da região.
E que a longo prazo, a região circunvizinha ao Campus possa servir de referência na produção de                
aves em sistema agroecológico para produtores, órgãos públicos, setores acadêmicos e outras           
organizações  a nível regional  e nacional.
A disseminação dos resultados ocorrerá de forma contínua durante o projeto em nível local ou              
regional, por meio de divulgação prévia dos Workshops e Dia de Campo nas diferentes mídias de               
comunicação  (televisão,  rádios, internet,  etc.)
Experiências bem sucedidas de produtores poderão servir de base para artigos a serem publicados             
em revistas de extensão.
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto possibilita a inter relação entre os membros do instituto e a sociedade civil, 
promovendo a prática profissional dos discentes ao mesmo tempo em os criadores de aves no 
sistema caipira são beneficiados  com o assessoramento técnico de qualidade  e gratuito. 
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PRÁTICA PROFISSIONAL ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL: A 

IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO-EMPRESA DOS 

CURSOS TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO, ELETROTÉCNICA, SEGURANÇA DO 

TRABALHO E SUPERIOR EM ENERGIAS RENOVÁVEIS (ENERGILAB) NO 

CAMPUS JOÃO CÂMARA 

RESUMO 

Esse artigo descreve a implantação do Núcleo de 

Prática Profissional (NEPP), no IFRN - Campus 

João Câmara, através da criação, pela 

metodologia de simulação empresarial, de um 

laboratório-empresa que integra os cursos de 

Técnicos em Administração, Eletrotécnica, 

Segurança do Trabalho e Superior em 

Tecnologia em Energias Renováveis, chamado 

Energilab. O objetivo do NEPP é viabilizar a 

execução de atividades de prática profissional 

para os alunos dos cursos integrantes do projeto. 

Dessa forma, o Energilab funciona como um 

laboratório-empresa, no qual o gerenciamento da 

empresa, assim como as atividades técnicas, 

como diagnósticos de eficiência energética e 

trabalhos técnicos de instalações elétricas. 

Através da metodologia de simulação 

empresarial, os alunos são incentivados a  

utilizarem conhecimento técnico e/ou gerencial, 

assumindo o papel de gestores da empresa 

simulada, além de oferecerem a execução de 

serviços eletroeletrônicos, reparo, manutenção 

com qualidade e segurança, e se permitem errar 

para aprender. Com o projeto, espera-se que os 

seguintes resultados sejam alcançados: realizar 2 

diagnósticos de eficiência energética em 

pequenos negócios/escolas/comunidades da 

região do mato Grande; realizar 5 serviços de 

instalações elétricas em pequenos 

negócios/escolas/comunidades da região do mato 

Grande. Dessa forma, ao mesmo tempo em que 

proporciona ao discente do IFRN oportunidade 

de prática profissional, também tem-se buscado 

atender a demandas da comunidade de João 

Câmara e entorno.  

. 

ABSTRACT 

This article describes the implementation of 

the Professional Practice Center (NEPP), at the 

IFRN - Campus João Câmara, through the creation, 

through the methodology of business 

simulation, of a laboratory-company that 

integrates the courses of Technicians in 

Administration, Electrotechnology, Work Safety 

and Superior in Technology in Renewable 

Energies, called Energilab. The objective of the 

NEPP is to enable the execution of activities of 

professional practice for the students of the 

courses that are part of the project. In this way, 

Energilab functions as a laboratory-company, in 

which the management of the company, as well 

as technical activities, such as energy efficiency 

diagnostics and technical works of electrical 

installations. Through the methodology of business 

simulation, students are encouraged to 

using technical and / or managerial 

knowledge, assuming the role of managers of 

the simulated company, besides offering the 

execution of electrical and electronic services, 

repair, maintenance with quality and safety, and 

are allowed to err in order to learn. With the 

project, it is expected that the following results 

will be achieved: 2 energy efficiency diagnoses in 

small businesses / schools / communities in the mato 

Grande region; to carry out 5 services of electrical 

installations in small businesses / schools / 

communities of the region of mato Grande. Thus, at 

the same time as it provides the student of the IFRN 

with an opportunity for professional practice, 

we have also sought to meet the demands of 

the community of João Câmara and surroundings. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em um cenário de escassez de vagas de estágio na região do Mato Grande e crescente 

exigência do mercado de trabalho local por profissionais qualificados, e que possuam experiência de 

atuação em sua área de formação, desde 2015, professores do campus João Câmara do IFRN têm 

desenvolvido com êxito práticas profissionais através da simulação empresarial. Para atender a essa 

demanda, e em consonância com os objetivos do programa institucional de criação e fomento dos 

núcleos de extensão e prática profissional-NEPP proposto pelo EDITAL Nº. 03/2017 - 

PROEX/IFRN, buscou-se elaborar um projeto que além de aproximar o aluno do fazer em sua futura 

profissão, também promovesse a integração entre os saberes dos cursos existentes no campus. Assim 

surgiu o Laboratório-Empresa dos Cursos Técnicos em Administração, Eletrotécnica, Segurança no 

Trabalho e Superior em Tecnologia em Energias Renováveis – Energilab. 

Com objetivo de imergir os alunos em situações ligadas ao ambiente empresarial, o Energilab 

funciona como uma empresa, cujos colaboradores e gestores são os próprios estudantes. Para atuarem 

na gestão dessa empresa, os discentes se submetem a um processo seletivo no início de cada período 

(gestão), apresentando projeto de atuação. Os discentes selecionados serão empossados e deverão 

confeccionar um plano estratégico da empresa, apontando as metas a serem alcançadas, e meios 

empregados. Ao final de cada gestão, os alunos deverão apresentar relatório final, indicando quais 

metas foram alcançadas, e justificando aqueles que não foram alcançadas. Os docentes orientam as 

atividades por meio de participação no Conselho de Administração do Energilab e da tutoria, são 

responsáveis por selecionar os alunos que participarão do projeto a cada ciclo de um ano, assim como 

supervisionar a execução das atividades, e aprovar os documentos elaborados pelos discentes. 

Segundo Gimenes e Bernard (2001) simulação empresarial pode ser definida como um 

processo estruturado estrategicamente, que estimula a tomadas de decisões em torno de um modelo 

de operações de um determinado negócio no qual os participantes assumem o papel de principal 

gestor da empresa simulada. Na simulação empresarial errar não é fracassar, mas aprender 

(MUNDIM; RICARDO, 2004). 

Durante a simulação empresarial, os participantes assumem o papel de gestores da empresa 

simulada, além de oferecerem a execução de serviços de manutenção e instalações eletroeletrônicas. 

Durante os seis primeiros meses, os alunos dos cursos técnicos em Administração, Eletrotécnica, 

Segurança no trabalho e Superior em Tecnologia s em Energias Renováveis planejam e executam, 

com a orientação de professores que formam uma equipe multiprofissional. Aos alunos é ofertada a 

possibilidade de administrar a empresa criada, investir em sua formação profissional, prestar contas, 

se avaliarem e serem avaliados. Com o Energilab, pretende-se fomentar atividades em fluxo contínuo, 

com expectativa de consolidação, após dois anos, para criação de uma Empresa Junior. 

Além de transmitir conhecimento teórico-prático de gestão, e de técnicas e práticas que 

envolvem uma empresa prestadora de serviços na área de instalações elétricas e eficiência energética, 

a simulação empresarial do tipo laboratório fortalece a educação empreendedora do campus, 

incentivando a autonomia dos profissionais nas áreas envolvidas em formação. Para Dolabela (2008) 
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Diante desse cenário, o projeto apresenta como objetivo geral viabilizar a execução de 

atividades de prática profissional para os alunos dos cursos de Técnicos em Administração, 

Eletrotécnica, Segurança do Trabalho e Superior em Tecnologia em Energias Renováveis, do IFRN 

João Câmara, através da instalação de um laboratório-empresa que oferte serviços à comunidade 

interna e externa do Instituto. 

Como objetivos específicos, estabeleceram-se: (i) Proporcionar aos discentes participantes do 

projeto a prática de teorias estudadas, através do exercício de atividades relacionadas ao seu curso de 

formação; (ii) Oferecer à comunidade interna do IFRN João Câmara serviços de projetos, instalação 

e manutenção elétrica; (iii) Oferecer á comunidade interna do IFRN João Câmara serviços de projetos, 

instalação e manutenção ligados à área de Energias Renováveis; (iv) Oferecer à comunidade interna 

do IFRN consultoria na área de Administração; (v) Firmar parceria com a secretaria municipal de 

educação, para oferta dos serviços disponíveis à comunidade externa; (vi) Oferecer à comunidade 

externa do IFRN João Câmara consultoria em planejamento de eficiência energética; (vii) 

Oportunizar à discentes e docentes participantes do projeto a troca de experiências e apresentação de 

resultados dos projetos desenvolvidos; (viii) Orientar os bolsistas do projeto no apoio, à operação de 

um laboratório-empresa; (ix)  Apresentar os resultados do projeto à sociedade, através de eventos 

específicos, ao fim de cada gestão; 

O principal desafio para que haja sucesso no projeto é sustentar o compromisso de todos os 

agentes do processo, principalmente o apoio da alta direção, buscando estratégias para promover um 

cenário que incentive a inovação e educação profissional constante. Os projetos anteriores de 

simulação empresarial receberam o apoio institucional da Diretoria do Campus, da coordenação de 

Pesquisa, da coordenação do curso técnico de Administração e da Coordenação da Incubadora 

Tecnológica de Energia e Negócios (ITEN). O projeto Energilab além de contar com esse apoio, une 

o apoio da Coordenação do Curso técnico de Eletrotécnica e a Coordenação da Graduação

Tecnológica de Energias Renováveis.  Pretende-se buscar também parcerias externas com instituições

atuantes no mercado.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: esta introdução, na qual são apresentados os 

fundamentos e objetivos do projeto, a metodologia, onde são expostos os meios para alcance dos 

objetivos, um tópico de resultados esperados e alcançados, assim como a descrição das Considerações 

Finais e Referências.  

2 METODOLOGIA 

O percurso metodológico a ser executado nesse projeto será composto pelas seguintes 

etapas: Elaboração de edital de seleção para participação projeto; Seleção dos discentes participantes 

do projeto; Seleção dos discentes bolsistas participantes do projeto; Elaboração do Regimento 

Interno; Execução e Avaliação das atividades e Exposição dos Resultados.  

Na etapa de elaboração de edital de seleção para participação projeto: nessa etapa foram 

estabelecidos os critérios pessoais e para seleção dos projetos a serem apresentados pelos alunos para 

participação na gestão do Energilab. Assim, foi aberta seleção para projetos de dez estudantes de 

diversos cursos, da seguinte forma:  Presidente (discente de qualquer curso); Secretário Executivo 

(discente do curso Técnico em Administração); Diretor de Administração e Finanças (discente do 

curso Técnico em Administração); Diretor de Marketing e Relacionamento (discente do curso 
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Técnico em Administração); Diretor de Segurança no Trabalho (discente do curso Técnico em 

Segurança no Trabalho); Diretor de Projetos Técnicos (discente do curso Superior em Energias 

Renováveis); Diretor de Operações e Serviços (discente do curso Técnico em Energias ou 

Eletrotécnica); Equipe de Operação e Manutenção (03 vagas para discentes do curso Técnico em 

Energias e Eletrotécnica). 

A partir da avaliação dos projetos apresentados, foi realizada a seleção dos discentes 

participantes do projeto e seleção dos discentes bolsistas participantes do projeto: Sob a supervisão 

dos professores-tutores, os discentes elaboraram o Estatuto do Energilab, e estão elaborando 

documentação complementar, estabelecendo as regras e modo de funcionamento da empresa. Da 

mesma forma, com a supervisão dos professores-tutores, os discentes irão executar as tarefas inseridas 

no projeto de atuação, conforme as regras definidas pelo Regimento Interno do Energilab.  

Ao final de cada gestão, os discentes irão elaborar e apresentar à comunidade um relatório, 

descrevendo as atividades realizadas no período. Os docentes tutores deverão elaborar uma proposta 

de seleção para o novo grupo de alunos que assumirá a gestão seguinte do Energilab. Durante a 

vigência do projeto, os membros da equipe executora serão orientados a avaliar as ações e utilizar os 

dados para produzir artigos e relatórios de atividades para apresentar seus resultados em banners ou 

oficinas em parceria com instituições públicas ou privadas e publicar em anais ou periódicos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS 

O projeto em questão visa proporcionar ao aluno a vivência da prática profissional durante o 

período do curso. Portanto, o gerenciamento da empresa, bem como projetos de instalações elétricas 

e de eficiência energética serão desenvolvidos pelos alunos. Essa prestação de serviços possibilita o 

recebimento de contrapartidas não-financeiras e que a empresa estabeleça parcerias com órgãos 

públicas e instituições privadas.  

Assim, estabeleceu-se como metas a serem alcançadas anualmente: realizar diagnósticos de 

eficiência energética em pequenos negócios/escolas/comunidades da região do Mato Grande; realizar 

serviços de instalações elétricas em pequenos negócios/escolas/comunidades da região do mato 

Grande; Realizar serviços de instalações elétricas no campus do IFRN João Câmara; Realizar 

relatórios gerenciais mensais da empresa; Ao fim do projeto os resultados serão analisados, por meio 

dos relatórios gerenciais desenvolvidos mensalmente, e os resultados serão expostos nos seguintes 

canais: Mídia IFRN; Reunião no Auditório de João Câmara para apresentação do projeto e dos 

resultados alcançados; Desenvolvimento de artigo para ser apresentado no Seminário de Extensão da 

Secitex. 

Além disso, busca-se ofertar retorno à comunidade residente no entorno do campus João 

Câmara, por meio de projetos de cunho social, como o realizado no Assentamento Maria da Paz. 

Atualmente em desenvolvimento, o projeto tem como objetivo realizar manutenção elétrica nas 

residências e escola da comunidade Maria da paz e implementar um projeto de eficiência energética 

junto com a Cosern beneficiando 45 famílias.  
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Figura 1- Escola da comunidade Figura 2- Dessalinizador 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista que o projeto se encontra em fase inicial de execução, as principais metas 

ainda não foram alcançadas. Os principais desafios na execução do projeto tem sido a formatação do 

aparato burocrático inicial, assim como a elaboração dos processos que irão reger o Energilab. Além 

disso, a articulação entre alunos e professores de diferentes cursos tem sido desafiadora, 

especialmente do ponto de vista da sincronização dos diferentes horários.  

No entanto, essa multiplicidade de atores participantes do projeto também apresenta 

vantagens. Já se pode identificar, a partir do processo seletivo, uma maior integração entre os alunos 

e docentes dos cursos envolvidos, o que proporciona maior enriquecimento ao projeto e aos cursos, 

do ponto de vista formativo.  

Do mesmo modo, também pode-se notar uma maior integração tanto por parte dos discentes 

quanto docentes com as comunidades existentes no entorno do IFRN João Câmara. Assim, tem-se 

realizado com êxito a tarefa de buscar oferecer à comunidade local maior retorno, expandido a atuação 

do campus para além de seus muros. 
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APROVEITAMENTO DA ALGAROBA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO: USO DA 

VAGEM PARA PRODUÇÃO DE BIOETANOL 

RESUMO 

A fim de aproveitar mais a algaroba no 

Nordeste, o artigo busca mostrar mais uma 

potencialidade, a de produzir etanol com sua 

vagem (fruto). O estudo trata-se de uma 

analise experimental. Para realiza-lo foi 

recolhida a vagem, sem a semente, depois se 

fez a fermentação alcoólica, a destilação para 

a produção de bioetanol e a determinação do 

teor alcoólico através do método 

sulfocrômico. Os resultados mostram 

relevante potencial (60% rendimento) para 

uma parte em geral desperdiçada.

ABSTRACT 

In order to increase the utilization of the 

algaroba in Northeast of Brazil, the article 

pursuits to show more one potentiality: the 

production with its pod (fruit). The study was 

carried out by means of an experimental 

analysis. For these experiments the pods was 

selected, without the seed, and then carry out 

the alcoholic fermentation, the distillation for 

the production of bioethanol and the alcohol 

content was checked by sulfochromic method. 

The results demonstrated a significant 

potential (yield of 60%), for a part that is 

usually wasted.

1 INTRODUÇÃO 

Os combustíveis renováveis fazem cada vez mais parte da matriz energética mundial. Isto se 

dá devido ao seu menor poder de poluição quando comparado às fontes não renováveis derivadas 

do petróleo. Até mesmo em regiões com condições de vida mais adversas há potencial para oferecer 

o desenvolvimento limpo. Nestes locais o aproveitamento dos recursos ali encontrados se torna uma

alternativa para poder atender a essa demanda de forma mais sustentável, garantindo melhores

condições de renda para a região. A exemplo disto tem-se o semiárido do Nordeste brasileiro.

O semiárido nordestino brasileiro é uma região com problemas socioeconômicos e aspectos 

climáticos bastantes extremos e desafiadores a vida do homem do campo. Isto leva a necessidade de 

buscar novas formas para poder se adaptar e usar o máximo de cada produto oferecido por essa 

natureza rustica, porém rica e diversificada da região. Um dos recursos desta área é a algaroba, uma 

arbórea bastante presente no Nordeste, que apesar de invasora, apresenta grande importância na 

PALAVRAS-CHAVE: Algaroba, Biocombustível, Etanol, Nordeste. 

KEYWORDS: Algaroba, Biofuel, Bioethanol, Northeast 
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região devido aos seus mais diversos usos. Desta planta é sabido a utilização como fonte de 

alimentação tanto animal como humana, em virtude do seu grande teor de nutrientes. 

Mediante o estudo da literatura para poder entender melhor a utilização da algaroba, 

servindo como embasamento teórico e por meio de experimentos este projeto busca produzir etanol, 

através da vagem de algaroba. Desta forma, gerando um combustível renovável e acessível para 

comunidades rurais a partir da produção de bioetanol com a vagem da arbórea, permitindo uma 

nova utilidade a ela e um maior aproveitamento. 

2  METODOLOGIA 

A pesquisa em questão é do tipo exploratório, consistindo na utilização da algaroba para 

produção de biocombustíveis e de subprodutos.  

2.1 EXTRAÇÃO DA VAGEM 

A vagem foi colhida na vegetação arbórea da Prosopis Juliflora (algarobeira) da comunidade 

de Mariana, localizada na zona rural da cidade de Caraúbas, estado do Rio Grande do Norte. Após a 

colheita foi realizado a estocagem e depois exposto ao sol para eliminação da umidade presente. 

Nesta etapa, é necessária cautela para que nem a semente (utilizada para outros fins) nem a vagem 

sejam prejudicadas. Por conta disto utilizou-se de método mais arcaicos e envolvendo pouca 

tecnologia, com os equipamentos como pinças, alicates e martelos. 

2.2 MOSTO FERMENTATIVO  

Para preparação do mosto fermentativo foram utilizados os seguintes materiais: 

 500 g da vagem

 10 g da levedura Saccharomyces cerevisiae

 10 g de sacarose

 1250 ml de água destilada

 Recipiente plástico tampado, mangueira

Antes de iniciar o processo fermentativo propriamente dito, a levedura foi colocada em 

contato com a sacarose diluída em água para que ocorresse o aumento da sua massa celular. Logo 

após, foi realizado a mistura da vagem com 1200 mL de água e, por conseguinte, o incremento da 

Saccharomyces cerevisiae, a mistura foi depositada em um recipiente plástico tampado para que 

evitasse o contato com oxigênio, na tampa havia uma mangueira que por sua vez ia a um outro 

recipiente cheio d’água e que por meio deste também podíamos observar a quantidade de CO2

liberado. O tempo de fermentação do mosto foi de 48h.  

2.3 FILTRAÇÃO  

Para a obtenção do álcool, é necessário a destilação do conteúdo filtrado que resultou do 

processo fermentativo. Para a separação da parte liquida da parte solida do mesmo fora utilizado 

incialmente o peneiramento, com uma peneira comum, para separar a parte mais grosseira. Em 

seguida, o produto resultante do referido processo, foi filtrado em um funil com papel filtro no 
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fundo, e também para acelerar o processo foi utilizado uma bomba de vácuo. Resultando em 176 ml 

de filtrado. 

• Peneira;

• Funil comum;

• Papel filtro;

• Bomba de vácuo;

2.4 DESTILAÇÃO DO ÁLCOOL 

Antes de iniciar a destilação, é realizada a filtragem do fermentado, para que se evite o 

surgimento de incrustações nos equipamentos. Para a realização da destilação, inicialmente coloca-

se o conteúdo liquido (176 ml) em um balão de fundo redondo, que é disposto em uma manta 

térmica a 100°C dando início a ebulição. Com isso foi montado um sistema de destilação com o 

balão de fundo redondo, um condensador e outro balão para o recolhimento do produto da 

destilação (etanol mais água). O tempo necessário para a destilação foi de 1h e 40min.  

2.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR ALCOÓLICO 

A determinação do teor alcoólico foi baseada na oxidação do etanol a ácido acético, por 

meio da reação do dicromato de potássio em meio ácido. Com diferentes concentrações do álcool 

96%, foi possível realizar a leitura em espectrofotômetro a 600 nm. A solução padrão do dicromato 

de potássio consiste nos seguintes componentes: 50 mL de água destilada; 32,5 mL de H2SO4 

concentrado e 3,3678 g de dicromato de potássio. Em um erlenmeyer o conjunto (dicromato de 

potássio + ácido sulfúrico concentrado) era colocado em banho de água com o intuito da dissolução 

total do ácido e do dicromato, depois de resfriar totalmente, foram adicionados os 50 mL de água.  

A preparação da curva de calibração padrão foi realizada diluindo-se de 1:1 de etanol 96%, a 

fim de se obter uma solução trabalho de 48% em etanol. A partir desta, obtinham-se soluções 

hidroalcoolicas nas concentrações 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 9,0; 11,0; 13,0; 15,0º GL. Em um balão 

volumétrico, na proporção de 1:25 diluía-se as soluções com água destilada.  Em tubos de ensaio 

acrescenta-se 2 mL de agua destilada, 2 mL do dicromato de potássio e 5 mL de cada solução. 

Colocavam-se os tubos em banho termostático a 60ºC por 15 min. Posteriormente, resfriavam-se os 

tubos e lia-se as absorbâncias em espectrofotômetro a 600 nm, usando o branco para zerar. O 

destilado obtido a partir da fermentação também foi diluído de 1:25 com água destilada e em 

seguida 5ml dessa solução foi adicionada à 2 mL de agua destilada e 2 mL do dicromato de potássio 

seguido de aquecimento a 60°C por 15min e leitura a 600nm após resfriamento.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao realizar o experimento pode constatar, por meio da quantidade de CO2 liberado, que a 

taxa fermentativa foi bem maior nas primeiras 12 horas do processo, logo após, a quantidade 

liberada apresentou uma queda gradativa até completar as 48h. Após a filtragem, foi obtido cerca de 

176 mL do fermentado, e após a destilação obtivemos 105 mL de álcool destilado proveniente da 
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algaroba, isso nos proporcionou um rendimento de aproximadamente 60%. 

Por meio de um etanol 96% foi montado a curva padrão que nos indicaria, por meio da 

absorbância do álcool produzido no projeto, um teor alcoólico. 

A grande maioria das matérias-primas alternativas de produção de álcool nos fornece etanol 

cuja concentração varia entre 7 A 12º GL (OLIVEIRA e LIMA, 2011). O etanol obtido por meio da 

fermentação da vagem da algaroba apresentou teor alcoólico de aproximadamente 12,67%, o que 

conclui que a algaroba apresenta um bom potencial para produção de biocombustíveis.    

A participação do cooperativismo familiar voltado para a aplicação do projeto em questão 

gera a inclusão da produção de etanol no nordeste brasileiro, e benefícios socioeconômicos 

desenvolvendo emprego, renda e avanço cientifico na comunidade. Temos uma alternativa para a 

ampliação da área de aplicação da tecnologia dos biocombustíveis, descentralizando e 

diversificação das fontes de produção do referente produto que ainda hoje restringem-se apenas aos 

centros comerciais do país. 

Com a implementação dessa nova fonte de produção de bioetanol, podemos esperar um 

crescimento tecnológico e cientifico para as pesquisas com outras plantas com potencial para a 

produção de bioenergia. Proporcionando, a partir do conhecimento compartilhado, uma fonte de 

pesquisa para projetos futuros, fomentando a proposta do a uma grande realidade, com sucesso em 

produção e lucratividade, em um futuro próximo
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ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO BIOGÁS PRODUZIDO ATRAVÉS DOS 
DEJETOS SUÍNOS DA MICRORREGIÃO DA CHAPADA DO APODI NO 

OESTE POTIGUAR 

Autores: Fabrício José Pinheiro Gurgel; Isis Tainá de Almeida Amorim; Joyce 
Soares de Freita e Lycia Abigail Souza Pascoal 

RESUMO 

Pretende-se neste artigo analisar a eficiência 
energética dos dejetos suínos presentes na região 
da chapada do Apodi no oeste potiguar com a 
finalidade de produzir biogás e expor suas 
viabilidades em diversos meios, sejam eles sociais 
ou econômicos. Para isso, foi feita uma pesquisa 

no censo agropecuário (IBGE 2006) da 
quantidade de suínos presentes na região e, assim, 
culminando no cálculo da quantidade de dejetos 
produzidos ao dia e, consequentemente, na 
produção de biogás correspondente. 

ABSTRACT 

It is intended in this article to analyze the energy 

efficiency of the pig waste in the region of the 

Chapada do Apodi in the West Potiguar for the 

purpose of producing biogas and exposing its 

viability in various means, whether they are social or 

economical. For this purpose, a survey was 

conducted in the Agricultural census (IBGE 2006) of 

the quantity of pigs present in the region and thus 

culminating in the calculation of the quantity of 

waste produced in the day and consequently in the 

production of corresponding biogas.

1 INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a grande quantidade de impactos ambientais que decorrem da deposição 
inapropriada de dejetos no meio ambiente e as diversas dificuldades econômicas com ênfase no 
trabalhador rural, fato que acontece principalmente em regiões com menor índice tecnológico, 
incluindo o Oeste do Rio Grande do Norte e suas partes mais interiores. Assim, vê-se a necessidade 
da introdução de mecanismos que possam amenizar tais problemas e, para isso, pensou-se na 
construção de biodigestores que auxiliarão em diversos âmbitos, com destaque para o econômico, 
social e ambiental. Tais vantagens se instalam no fato de os dejetos dos animais, principalmente 
suínos, terem uma finalidade relevante, auxiliando na atenuação da poluição do meio ambiente, e 
irá reduzir o gasto mensal das pessoas que irão fazer o uso dos Biodigestores. 

PALAVRAS-CHAVE: Biogás, Suínos, Dejetos, Biodigestor, Eficiência. 

KEYWORDS: Biogas, Swine, Manure, Biodigester, Efficiency. 
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O Biogás, produzido através da biodigestão anaeróbica (processo que transforma os dejetos 
animais em biogás e biofertilizante), apresenta um grande avanço para a reutilização dos dejetos dos 
suínos que são jogados no meio ambiente, que no caso do Rio Grande do Norte, trata-se 
principalmente de pequenas e medias propriedades, que podem utilizar o Biogás (principal produto) 
como uma alternativa extremamente viável pois é uma fonte de energia renovável que pode 
substituir as fontes convencionais.      

O estudo demonstrou ser economicamente viável a utilização do biogás da suinocultura, como 
fonte de geração para gás de cozinha e biofertilizante, apresentando grandes vantagens econômicas. 
O aumento da demanda de energia elétrica na propriedade aumenta o Valor Presente Líquido e 
diminui o tempo de retorno do investimento. 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1.1 IMPACTOS AMBIENTAIS 

Na sociedade atual, os impactos ambientais, que são caracterizados como consequências 
geradas ao meio ambiente pelas ações do homem, vêm causando inúmeros efeitos negativos na vida 
de todas as individuam seja ele social ou ambiental (Agra Filho, 1997). Como já era previsto, os 
principais poluentes têm origem na atividade humana. A Indústria é a principal fonte, ela gera 
resíduos que podem ser eliminados de três formas: 

Na água: essa opção de descarte de dejetos é mais barata e mais cômoda, infelizmente 
os resíduos são lançados geralmente em recursos hídricos utilizados como fonte de água para 
abastecimento público. 

Na atmosfera: a eliminação de poluentes desta forma só é possível quando os resíduos 
estão no estado gasoso. 

Em áreas isoladas: essas áreas são previamente escolhidas, em geral são aterros 
sanitários. (Líria Alves; 2013) 

Tendo em vista a disposição de desejos de animais na região do Oeste potiguar, acredita-se que 
a biodigestão anaeróbica tem um papel muito importante, pois, através da transformação de desejos 
de animais produz uma energia limpa e renovável. Visando a questão socioambiental, a implantação 
do projeto. Destaca-se os vários pontos positivos para o meio ambiente, um deles está ligado ao 
envio de dejetos de animais para o biodigestor onde evita que eles sejam jogados no meio ambiente 
sem tratamento, contaminando nascentes e lençóis freáticos. 

Podemos destacar também a troca do gás de cozinha, ou seja, o gás butano, pelo biogás 
produzido, essa substituição contribui tanto para os gastos que serão diminuídos de forma relevante, 
como também diminui a dependência de fontes não renováveis. 

Ao contrário do material poluente, o que se obtém é o biofertilizante, um líquido rico em 
nutrientes para as plantas, podendo substituir total ou parcialmente a adubação química. Redução da 
emissão de gases causadores do efeito estufa, ressaltando que seu impacto ambiental é menor do 
que o provocado pelas fontes de energia com origem nos combustíveis fósseis, melhorando assim a 
qualidade de vida. 
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Observando a importância do biodigestor em relação ao espaço social, percebe-se que o biogás 
produzido ira servir para produção de refeições familiar presente no local, contribuindo assim para 
economia da família.  

Conclui-se assim que a utilização do biodigestor com esses dejetos, provenientes da fazenda, é 
uma ferramenta importantíssima para a garantia em questão de saneamento como também produzirá 
o biogás que será utilizado para fins na residência de famílias, outro produto obtido é o
biofertilizante, que terá como finalidade a recuperação do solo, lembrando que o dinheiro
economizado, após o tempo de retorno de investimento, pode ser destinado para outros fins.

1.1.2 BIODIGESTOR 

A utilização de biodigestores em propriedades rurais para o beneficiamento dos produtores 
gerando biogás para a utilização como energia elétrica a partir dos dejetos suínos e bovinos é uma 
forma de amenizar os impactos ambientais e ainda “promover a devolução de produtos vegetais a 
partir dos biofertilizantes” (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

O processo de biodigestão anaeróbica consiste na decomposição do material orgânico através 
das bactérias, na qual passa a predominar no meio acelerando a reação. É uma tecnologia de fácil 
manuseio e construção, e que tem um retorno financeiro considerável. (ANEEL; 2005; COELHO; 
et al.; 2006). 

Hoje em dia, encontramos diversas tecnologias que podem converter a energia do biogás: a 
energia mecânica resultante da conversão energética ativa um gerador que converte o biogás em 
energia elétrica (COELHO; et al.; 2006). 

1.1.3 BIOGÁS 

O biogás é formado pela degradação da matéria orgânica a partir a fermentação anaeróbia. Os 
estudos mostram o Biogás como um gás inflamável composto por principalmente gás metano, um 
gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global, e insípido com mau cheiro atribuído 
ao gás sulfídrico que é o componente com maior porcentagem (DEUBLEIN; STEINHAUSER; 
2008). O autor ainda afirma que este gás é constituído de 55 a 70% de metano (CH4) e 30 a 45% de 
Dióxido de carbono (CO2) com resquícios de outros gases. É considerado um combustível gasoso 
que possui um conteúdo energético muito elevado, alto poder calorífico, semelhante ao do gás 
natural, podendo ser aproveitado como energias renováveis. (MAGALHÃES; 1980). E que pode ser 
produzido, segundo o autor, através do processo de decomposição da matéria orgânica de forma 
aeróbia, a partir de três fazes distintas: liquefação, acidulação e gaseificação. 

A conversão energética do biogás pode ser uma solução para o grande volume de resíduos 
produzidos, principalmente pela pecuária, visto que reduz o potencial tóxico das emissões de 
metano, bastante presente na biomassa animal, ao mesmo tempo em que produz diversas fontes de 
energia, trazendo ganho ambiental e redução de custos (COSTA; 2002). 

Segundo ZANETTE (2009), a produção do biogás, além de ser uma alternativa energética, ser 
um combustível de baixo custo por se originar de um subproduto, encaixa-se perfeitamente dentre 
as disposições apresentadas pelo Banco Mundial de uso sustentável dos recursos naturais 
renováveis, de combate à poluição e ao desperdício de energia, em conjunto com um melhor 
gerenciamento dos dejetos como elementos fundamentos para o desenvolvimento sustentável. 
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Além disso, segundo estudos relacionados a eficiência energética do Biogás, 1m3 de biogás 
equivale a 1,5m3 de GLP, 0,61 a 0,70L de gasolina, 0,5L de Óleo Diesel, 0,8L de álcool e de 1,25 a 
1,43 kWh de eletricidade. (COLDEBELLA; 2008. POMPERMAYER). 

Logo, tendo em vista tamanhos os benefícios energéticos, econômicos e sociais que são trazidos 
com a implementação do uso do biogás, pode-se pensar em biodigestores a serem devidamente 
instalados na região do oeste potiguar, devido ao considerável número de criações de suínos e, 
consequentemente, grande produção da biomassa que servirá como matéria-prima para o produto 
final. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo do presente projeto é analisar a eficiência energética dos dejetos dos suínos que são 
criados na chapada do Apodi que inclui os municípios de Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra e 
Governador Dix-Sept Rosado localizado no oeste potiguar, a partir da construção de um biodigestor 
para que assim possamos dar um destino a tais dejetos, para que os mesmos não sejam depositados 
no meio ambiente o que gera uma intensa poluição e a liberação de gases poluentes que 
intensificam o efeito estufa, por exemplo, gás metano.  

De início, analisaremos a quantidade de suínos presentes em algumas cidades (Apodi, Caraúbas, 
Felipe Guerra e Governador Dix-Sept Rosado) selecionadas no oeste do Rio Grande do Norte e 
faremos uma estimativa da quantidade gerada de biomassa por cabeça, para que possamos 
estabelecer a quantidade de Biogás gerado a partir desses dejetos, dando-lhes um fim bastante útil, 
que ajuda a todos os cidadãos envolvidos na integração do projeto, os auxiliando financeiramente, 
afinal trata-se de uma região humilde em comparação ao restante do país, tendo em vista a 
diminuição do gasto mensal em gás de cozinha principalmente, e em fertilizantes para as 
plantações, além de dar uma significativa contribuição ambiental, por se tratar de mecanismos 
limpos para a geração de energia.  

2 METODOLOGIA 

Primeiramente, foram coletadas informações do IBGE sobre a quantidade de suínos em cada 
cidade na microrregião da Chapada do Apodi situada no Oeste Potiguar, a fim de determinar a 
quantidade de dejetos produzidos e consequentemente o volume de Biogás coletado. Considerando 
que cada animal produz em média 7kg de dejetos ao dia, realizou-se o cálculo estimativo, através 
dos dados coletados no Censo Agropecuário – IBGE (2006) e obteve-se os seguintes resultados 
sobre a quantidade de suínos e dos dejetos (Gráfico 1). 
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Tendo em vista tais resultados, e considerando que cada quilograma de dejeto suíno produz 
0,08m³ de biogás (Adaptado de Oliveira, 1993), calculou-se o volume do biocombustível gerado em 
cada cidade (Gráfico 2). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O experimento mostrou-se consideravelmente viável para as regiões citadas, principalmente 
ao tratar-se da quantidade de biogás gerado que se apresentou bastante significativa para ser 
utilizados para várias finalidades, auxiliando em diversos âmbitos, tanto social, quanto ambiental e 
econômico. No qual, pode ser usado principalmente na substituição do gás de cozinha, contribuindo 
economicamente pois diminui os gastos associados à compra do GLP, e ambientalmente, além da 
geração de energia e na possibilidade da utilização em meios de transporte. Visando o Biogás como 
uma alternativa de grande importância para o desenvolvimento ambiental, social e econômico. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dados os fatos explícitos durante todo o decorrer do artigo, vê-se uma imensa viabilidade 
para a instalação do biodigestor nessa área. Os dados confirmam o que já era previsto e intensificam 
a veracidade dos benefícios socioambientais para a região que em que poderá ser instalado o 
projeto. 
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RESUMO 

O presente projeto é constituído por 
diagnóstico, desenvolvimento e disseminação de 
resultados. Objetiva um processo de formação 
gerencial e assessorar empreendimentos de 
pequeno porte da região agreste e gestores 
locais sobre gestão e mercado. É constituído por 
uma série de encontros periódicos, 

possivelmente mensais, onde o 
acompanhamento das organizações ocorrerá 
mais focado. Ao final espera-se que as 
organizações formadas durante o processo 
consigam melhorar seus processos gerenciais e 
fornecer melhores produtos e serviços para a 
sociedade do agreste. 

ABSTRACT 

This project consists of diagnostic, 
development and dissemination of results. It 
aims a process of managerial formation and 
advising small businesses of the rugged region 
and local managers on management and market. 
It consists of a series of periodic meetings, 

possibly monthly, where the accompaniment of 
the organisations will take place more focused. 
At the end, it is hoped that organizations formed 
during the process can improve their managerial 
processes and provide better products and 
services for the rural society.

1 INTRODUÇÃO 

A Administração, de acordo com Chiavenato (2010), se refere à combinação e à aplicação 
de recursos, tendo em vista o alcance de objetivos organizacionais. O Administrador, por sua vez, 
assume papel central neste processo, sendo o responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar 
o uso e a combinação destes recursos organizacionais, do modo mais eficiente e eficaz possível.
Portanto, tudo aquilo que requer a combinação de recursos humanos, materiais, financeiros,
informacionais e tecnológicos na busca de algum objetivo, visando ou não o lucro, demanda a
atuação de um Administrador e a utilização de técnicas e ferramentas da Administração.

PALAVRAS-CHAVE: Administração, empreendimentos e Assessoramento. 

KEYWORDS: 	Management, enterprises and advisory. 
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Considerando o pano de fundo no qual o Administrador exerce seu papel são as 
organizações, as quais podem ter ou não fins lucrativos, não sendo este um fator de diferenciação do 
trabalho de um gestor, (PARTE CONFUSA) de acordo com Lussier et al (2010). A organização que 
adota a postura de agir sem atentar para as múltiplas forças que afetam sua estrutura e 
funcionamento podem vir a ser subjugadas pela concorrência ou ter inviabilizado seu 
funcionamento (MONTANA e CHARNOV, 2009). É alto, portanto, o custo de um erro resultante 
da tomada de decisões de forma improvisada. Neste contexto, o planejamento assume um 
importante papel para a gestão das organizações, uma vez que constitui uma ferramenta 
fundamental para adequar as organizações às demandas impostas pelo ambiente que a circunda, 
proporcionando a concentração de esforços e recursos na busca do alcance de objetivos de modo 
mais eficiente e eficaz (OLIVEIRA e SILVA, 2006). Dentre as ferramentas de planejamento e 
gestão à disposição dos gestores de negócios, destacam-se a Matriz Swot, as 5 forças de Porter, o 
Diagrama de Ishikawa e o 5W2H, as quais serão utilizadas nesse projeto.  

Fundamentando-se na relevância do projeto o qual, possibilitará aos discentes e as 
organizações auxiliadas adquirirem mais conhecimento de gestão estratégica. Pois proporcionará a 
vivência de experiências de um assessoramento, juntamente com orientadores que coordenaram 
todo o processo do projeto, além disso, permitirá aos alunos, desenvolverem sua criatividade e 
pensamento para resolverem problemas, podendo proporem maneiras de aprimoramento aos 
empreendimentos. Assim, ocasiona em ambos envolvidos uma troca de instruções acerca de 
gerenciamento. 

Adentrando no que concerne ao intuito do projeto, que consiste em iniciar um processo de 
formação gerencial e assessorar empreendimentos de pequeno porte da região agreste e gestores 
locais sobre gestão e mercado e, mais especificamente, apoiar ás organizações em decisões 
estratégicas e agregar conhecimento aos discentes e responsáveis pelos negócios. Ademais, espera-
se como resultados que profissionais sejam capacitados para atuar em processos gerenciais mais 
qualificados. Por fim, uma cartilha (manual gerencial) deverá ser produzido com as expectativas 
construídas no desenvolvimento e um relato de caso constituirá uma produção acadêmica. Todavia, 
para realização do projeto se detecta dificuldades como o interesse dos gestores em busca de 
assessoramento para seu negócio, ocasionando o desafio de procurar meios de auxilia-los.  

2 METODOLOGIA 

O processo de desenvolvimento do projeto assemelha-se, em alguns aspectos, a uma pré 
incubação. O caráter de apoio a empreendimento enseja um acompanhamento junto, próximo as 
tomadas de decisões das organizações. É nesse sentindo que o assessoramento alinhar-se-á ao 
mercado local e a realidade dos empreendimentos assessorados.  

A partir dos resultados do projeto desenvolvido pelo NEPP/NC em 2016, o grupo de 
organizações, empresariais ou coletivas, com e sem fins lucrativos, será acompanhado mensalmente 
para debates e trocas de experiências. A princípio, esses momentos devem acontecer no próprio 
instituto, mas as necessidades do público alvo podem variar e isso pode gerar uma mudança do 
espaço. 

Os encontros mensais analisarão o desenvolvimento do negócio e darão sugestões de 
melhorias para o mês seguinte, usando técnicas apropriadas de gestão, mas que possam ser flexíveis 
o suficiente para serem aplicadas pelos gestores, mesmo aqueles com pouco conhecimento e
inexperientes.
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Nesses encontros dialogados, no processo de troca de experiências, ocorrerá a formação dos 
gestores das organizações, bem como da equipe realizadora do projeto. Essa prática foi 
desenvolvida noutro momento oportuno do campus, sob orientação de outro projeto, e mostrou-se 
eficaz se dosada corretamente. 

Nesses momentos também, espera-se que outros profissionais do campus ou da região 
possam dar suas contribuições para o desenvolvimento das organizações. 

Durante o mês que intercala os encontros pontuais, a equipe do projeto deverá visitar os 
espaços das organizações, propor e até realizar pesquisa de mercado, desenvolver protótipos, 
rearranjar o espaço físico, e demais ações pontuais que possam se fazer necessário para contribuir 
no desenvolvimento das organizações. Aqui vale destacar que essas ações só serão realizadas com a 
anuência da organização e com o interesse da equipe e orientada por professores com conhecimento 
na área em questão. Isso para que as ações não sejam tomadas como uma consultoria especializada 
e mal remunerada. 

 Para a avaliação dos encontros, uma pesquisa de satisfação será realizada ao final do 
momento e a partir dela um relatório deve ser produzido e socializado entre a equipe e os 
participantes das organizações. 

Durante os períodos de interseção dos encontros, uma pesquisa com os clientes das 
organizações contribuirá para calibrar as mudanças sugeridas e desenvolvidas pelo projeto. 

Ao final do processo de assessoramento e formação, uma pesquisa final com mais elementos 
e mais profunda será realizada para verificar os resultados finais e qual o impacto das mudanças 
sugeridas e implementas nas organizações. 

Enquanto avaliação do processo formativo, é proposto uma autoavaliação dos partícipes no 
tocante a conhecimento e aplicação, se o processo contribuiu para seu desenvolvimento enquanto 
ator da organização, enquanto consumidor do mercado local e enquanto sujeito ativo na sociedade 
do agreste. 

Durante todo o desenvolvimento do projeto um diário de bordo será preenchido para registro 
e analises posteriores, além da geração do conhecimento para projetos futuros. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Alicerçando-se ao objetivo do projeto expecta-se como resultados o aperfeiçoamento dos 
processos administrativos de bens e serviços dos empreendimentos. E A partir das experiências das 
organizações partícipes, um relatório final será produzido em formato de cartilha (manual de 
gerenciamento) e capitulado por conhecimentos específicos que servirá de orientação para outras 
organizações e como documento consultivo para as aquelas organizações que não puderam 
participar deste.  

Para além deste, o diário de bordo produzido durante todo o projeto deverá ser produzido 
enquanto livreto de experiências para divulgação entre a comunidade acadêmica e as organizações 
de apoio da região (SEBRAE, Embrapa, AAC, STTR). A partir desse, um relato de caso resumirá o 
desenvolvimento do projeto e irá formalizar uma produção acadêmica. 

Considerando os aspectos identificados como limitadores da concretização, atualmente, 
consiste em o desinteresse dos gestores por apoio gerencial. Assim sendo, o projeto mostra-se 
essencial para apresentar aos gestores das organizações, participantes a importância de ferramentas 
estratégicas para o alinhamento entre à aplicação dos recursos com o propósito da organização.   
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Pelas dificuldades encontradas na divulgação e captação de pessoas para promover a troca 
de experiências, viu-se a necessidade de separar em dois grupos, voltados para empresas privadas e 
organizações com fins sociais. Dessa forma foi criado um curso de gestão, com técnicas de 
administração básica, oferecido a população local, onde será avaliado o perfil empreendedor do 
grupo no começo e ao final do curso. Destarte, é possível analisar o impacto do curso nos perfis de 
determinada amostra. 

Em contrapartida, foi realizado um censo no assentamento Fidel Castro, Montanhas – RN, 
com a intenção de captar o perfil dos moradores, desde quesitos socioeconômicos a satisfação com 
o assentamento. O objetivo é assessorar de forma a maximizar o desenvolvimento local.

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseando-se nos elementos mais importantes que esperasse alcançar com o projeto são o 
apoio às organizações e somar conhecimentos e experiências entre os envolvidos. E assim, ambos 
possam atingir os propósitos desejados, acrescentado ainda, o entendimento adquirido na área 
empresarial e acadêmica.  Além disso, a partir dos dados e análises desse projeto, a equipe avaliará 
quais os métodos se mostraram mais eficazes para as realidades locais. Pois então, durante esse 
processo de avaliação, a equipe se auto avaliará e um relato em forma de documento deve ser 
produzido, para contribuir com projetos futuros. 
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INCLUSÃO DIGITAL PARA AS COMUNIDADES RURAIS 

SILVA, L. G. P. O; AGOSTINHO, M. C. R; CARVALHO, M. D. S; RODRIGUES, N. S; ALVES, I. A. C. 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

A criação e implantação do Projeto 

denominado Inclusão Digital para 

Comunidades Rurais busca atingir 

minorias, que por não terem condição 

econômica elevada ou simplesmente serem 

consideradas incapazes de aprender são 

exclusas de tal processo. A iniciativa 

abrange um público bastante diverso, não 

contendo restrições de idade, gênero ou 

escolaridade, levando-se em consideração 

que todos, sem exceção, são aptos a 

compreender os conceitos a serem 

abordados. Será ensinada informática 

básica de forma simples, priorizando a 

aprendizagem. Logo, aumentando a 

inclusão. 

ABSTRACT 

The creation and implementation of the 

project called Digital Inclusion for Rural 

Communities seeking precisely to reach 

minorities, which do not have high 

economic condition or simply be 

considered unable to learn are deleted in 

such a process. The initiative covers a very 

diverse audience, containing no restrictions 

of age, gender or education, taking into 

consideration that all, without exception, 

are able to understand the concepts to be 

covered. Will be taught basic computing 

of form 

simple, prioritizing the learning. Soon, 

increasing the inclusion. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, tecnologia, aprendizagem. 

KEYWORDS:  Inclusion, technology, learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Numa sociedade cuja Tecnologia busca incessante desenvolvimento e ampliação, a 

existência de pessoas que por não terem condições econômicas privilegiadas e que não 

possuem conhecimento, mesmo que básico, nessa área é uma realidade que não mais deve 

ser aceita. É necessário que busquemos soluções e meios para incluí-los, pois não o fazer é 

quase sentença para que sofram preconceito e sejam vítimas da desigualdade digital, 

bastante presente em nosso país.   

Dessa forma, buscando atender tais minorias e contribuir para a construção da 

igualdade, criou-se o projeto nomeado Inclusão Digital nas Comunidades Rurais. O mesmo 

consiste na inserção de indivíduos pertencentes a assentamentos do Município de João 

Câmara, a quais ficaram à margem ou possuem baixo nível de conhecimentos sobre 

tecnologia e informática.   

Tendo por justificativa os elevados índices de exclusão que permeiam o Nordeste, 

principalmente em comunidades e regiões mais pobres onde as pessoas não possuem 

acesso a informação, como no Rio Grande do Norte, Estado em que esse número chega a 

incríveis 54,1% segundo o mapa da desigualdade digital de 2005, o projeto visa à inclusão 

de seus participantes, contribuindo para a formação e aprendizagem de pessoas 

capacitadas. O mesmo tem como público alvo indivíduos de qualquer faixa etária, gênero e 

escolaridade, partindo do princípio que todos podem aprender desde desejem e tenham a 

oportunidade. O curso o qual está sendo oferecido é o de Informática básica, dirigido por 

quatro alunas do quarto ano do referido Campus e orientado por um professor, ocorre duas 

vezes por semana no laboratório de Informática e conta com a assiduidade de vinte e um 

participantes.   

Contudo, a referida iniciativa está sendo realizada em forma de Projeto de extensão, 

ocorrendo no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias - Campus João 

Câmara. A mesmo torna-se um desafio para as discentes na maneira em que as próprias 

nunca presidiram aulas, porém, a vivência oferecida por tal projeto traz contribuições e 

acervo incalculáveis para a construção e aprimoramento de seus conhecimentos, fazendo 

assim que o desenvolvimento de tais atividades seja sempre de forma prazerosa.  

2 METODOLOGIA 

Sabe-se que a forma como dar-se aula e a metodologia empregada são essenciais 

para tornar possível o alcance de metas estipuladas no início do planejamento, logo, a 

maneira como decide-se realizá-la é um diferencial para a aprendizagem do aluno, o qual 

quando sente-se estimulado tende a ser mais participativo, aprimorando seus 

conhecimentos e contribuindo verdadeiramente para o avanço da turma. O tempo de 

duração máxima dos encontros é de três horas, visando não ultrapassar os limites de cada 

participante, sendo essas distribuídas de maneira a despertar e prender o interesse dos 

mesmos.   

No primeiro momento dar-se prioridade a recepção do alunado, acolhendo-os em 

seus lugares, logo após realiza-se o controle de frequência efetuando a chamada. No 

segundo momento, é repassado a eles o assunto que será abordado no referido dia, fazendo 

uso de uma apresentação de slides com textos, imagens e perguntas, os alunos que 
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responderem corretamente as questões presentes no final da apresentação são premiados 

com brindes, incentivando outros a fazerem o mesmo e manterem-se atentos durante a 

explicação. Vale ressaltar que a sequência dos conteúdos desenvolvidos segue a ordem do 

planejamento que define as temáticas essenciais e os assuntos que deverão servir como 

base para a compreensão dos próximos. Em seguida, os alunos são liberados para um 

intervalo de vinte minutos, após isso, além das atividades efetuadas nos slides, fazem-se 

também questionários online os quais são repassados a eles por meio de um link que os 

mesmos deverão escrever, incentivando a prática da digitação. Também realiza-se 

atividades impressas não muito longas com intuito de serem feitas e corrigidas em sala, em 

sua grande maioria em grupo como forma de compartilhar o que foi aprendido com outros 

colegas. Evidencia-se que a presença das professoras e a produção da apostila com os 

assuntos presentes na ementa são essenciais para quando os referidos estão em dúvida, 

permitindo que a mesma não perdure por muito tempo.   

O curso tem como finalidade fazer com que os estudantes consigam aprender, 

adquirindo conhecimento da área tecnológica de uma forma interativa. Pensando nisso, as 

aulas sempre são apresentadas de maneira diversificada, através de slides, vídeos, 

dinâmicas, questionários online, considerando a participação de todos, não tornando algo 

monótono e tedioso. São realizadas algumas avaliações escritas e/ou práticas sem atribuir-

lhes notas, visando somente saber o conhecimento do discente e possibilitando uma melhor 

fixação do assunto, por fim o projeto terá duração de três meses e meio e formará pessoas 

capacitadas a atuarem na área tecnológica com confiança. 

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Pretende-se que ao final do curso os envolvidos de ambas as partes saiam com 

novos conhecimentos, podendo assim levar para suas vidas pessoais e acadêmicas todo 

conhecimento adquirido no durante o percorrer do curso. Que os mesmos possam vir a 

somar para o crescimento e evolução da sociedade, formando assim pontos positivos que 

poderão vir a mudar, mesmo que parcialmente, o quadro presente de desigualdade digital 

em nosso país.    

Tabela – Resultados, objetivos e materiais que serão utilizados e esperados no Curso de 

Informática básica oferecido para as comunidades rurais. 

Objetivos Resultado Material e vantagens 

Conhecimento básico da 

área de informática.  

Desenvolver e produzir 

conteúdos de forma 

dinâmica.  

Multimídias, gincanas, 

interação aluno/professor, 

atividades fixação.  

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1912



Utilizar o conhecimento 

adquirido durante o curso 

no mercado de trabalho em 

prol de proporcionar maior 

diversidade para mesmo. 

Proporcionar aos 

envolvidos uma área de 

crescimento pessoal, 

coletivo e acadêmica.  

Certificado de conclusão 

de curso para todos os 

matriculados que atingirem 

Preparação de mais de 15 

pessoas da comunidade 

rural para uma sociedade 

cada vez mais tecnológica.  

Oferecer a comunidade o 

direito que todos nós 

temos de aprendizagem 

independente da sua renda 

socioeconômica ou 

localidade onde habita.  

Vantagens no mercado, 

melhor desempenho em 

suas atividades.   

Mostrar a sociedade que 

sim, todos são capazes de 

aprender, utilizar e ter a 

informática presente no dia 

–a – dia.

Diminuir a  taxa 

de desigualdade 

digital. 

Realização de aulas 

abordando a referida 

temática. 

 Fonte: Planejamento das aulas (2017) 
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Imagem 1 – Ambiente de desenvolvimento e execução das aulas. Alunos praticando 

digitação de forma lúdica. 

Fonte: Foto feita durante uma das aulas (2017). 

Imagem 2 – Prática de familiarização com o teclado. 

Fonte: foto feita durante o percurso de uma das aulas. (2017) 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das atividades que estão sendo ministradas em aula, estamos conseguindo 

obter um bom resultado. A cada semana conseguimos ver o desempenho de cada estudante 

fluindo e com isso é possível identificar também as dificuldades de cada um, estudando-as 

de forma que seja sempre proveitoso para ambos, aluno e professor.  Um ponto de 

relevância é a participação e a interação que a turma possui, pois assim discernimos se 

nossas metas estão sendo alcançadas, buscando sempre melhorá-las. Em suma, o projeto de 

forma geral contribui grandiosamente para formação de todos os envolvidos, seja ela 

acadêmica ou pessoal, tornando-os mais capacitados e preparados para exercer o que está 

sendo repassado sem maiores dificuldades.  
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AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO EM MOTOTAXISTAS DE CAICÓ-

RN UTILIZANDO APLICAÇÕES DE SMART CLOTHES 

RESUMO 

Uma das variáveis da ergonomia é o conforto térmico. 

Porém, o levantamento das características 

ergonômicas ainda é realizado de maneira rudimentar 

e não considera as individualidades dos 

trabalhadores. Este projeto traz a proposta de um 

sistema de medição que permita mesurar 

individualmente as características de conforto 

térmico dos membros da Associação de Mototaxistas 

e Motoboys de Caicó/RN. O sistema está integrado a 

uma plataforma que permite que os dados sejam 

armazenados e visualizados.

ABSTRACT 

One of the variables of ergonomics is thermal 

comfort. But, the levy of the ergonomic 

characteristics is still realized in a rudimentary way 

and does not consider the individualities of the 

workers. This project proposes a measurement 

system that permits to measure individually the 

thermal comfort characteristics of members of the 

Association of Mototaxis and Motoboys of 

Caicó/RN. The system is integrated in the platform 

that permit data to be stored and viewed.

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Ruas (1999), o conforto térmico num determinado ambiente pode ser definido como 

a sensação de bem-estar experimentada por uma pessoa, como resultado da combinação satisfatória, 

nesse ambiente, da temperatura radiante média (trm), umidade relativa (UR), temperatura do 

ambiente (ta) e velocidade relativa do ar (vr) com a atividade lá desenvolvida e com a vestimenta 

usada pelas pessoas. 

As sensações são subjetivas, isto é, dependem das pessoas, portanto, um ambiente confortável 

termicamente para uma pessoa pode ser frio ou quente para outra. Assim, entende-se como condições 

ambientais de conforto aquelas que propiciam bem-estar ao maior número possível de pessoas 

(RUAS, 1999). 

Segundo profissionais de segurança do trabalho, esse assunto deve ser regulado a partir da 

comprovação do ambiente insalubre. Entretanto, segundo os mesmos, as formas atuais de medição 

para classificação do ambiente são inefetivas, pois são realizadas anualmente, além de o trabalhador 

estar à mercê de diversas condições durante um ano inteiro; e difíceis, devido serem realizadas apenas 

PALAVRAS-CHAVE: Conforto térmico, Ergonomia, Monitoramento individual, Mototaxistas, Smart 

clothes. 

KEYWORDS: Thermal comfort, Ergonomics, Individual monitoring, Mototaxis, Smart clothes. 
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por técnicos qualificados, sendo difícil, portanto, o monitoramento em tempo real dos dados. A 

solução para esse problema está nas roupas inteligentes, pois elas são desenvolvidas para serem 

integradas ao cotidiano do usuário, estando ativas a todo momento (McCAN&BRYSON, 2009). Isso 

pode ser visto com aplicações como a “Smart Shirt”, que é um dispositivo vestível, usado para ajudar 

pessoas que sofrem com algumas desordens que afetam a saúde. O objetivo desse sistema é permitir 

a integração de médicos e dos pacientes, de modo que esses realizam acompanhamento não invasivo 

(McCAN&BRYSON, 2009). 

No âmbito trabalhista é fundamental que as condições do ambiente sejam favoráveis às 

atividades que os trabalhadores irão exercem, de modo que proporcionem um aumento da 

produtividade desses. 

Dessa forma, foram criadas diversas Normas Reguladoras (NR) do Ministério do Trabalho, 

que estão associadas à ergonomia do trabalho. Elas permitem que essas condições sejam providas. 

Uma delas é a NR 17, que especifica: “17.5.1. As condições ambientais de trabalho devem estar 

adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser 

executado”. 

Contudo, mesmo com esses parâmetros, no Brasil, diversos cargos trabalhistas estão em um 

contexto de ambiente insalubre. Isso devido às empresas nas quais os trabalhadores atuam não 

respeitarem as regras estabelecidas por normas, como a NR 17. Em outros casos, há uma dificuldade 

em saber como estão às condições de determinado momento em um setor específico da empresa, ou 

até mesmo de um trabalhador. Desse modo, as atividades do trabalhador são prejudicadas, devido as 

condições do ambiente tornarem o ofício desconfortável. 

Desse modo, faz-se necessário o investimento em projetos como esse, que irão propor e 

executar formas mais efetivas de medir e acompanhar as condições do ambiente de trabalho e dos 

trabalhadores, para que dados concretos possam modificar o atual cenário trabalhista. 

Assim, esse projeto propõe a realização da determinação dos dados de conforto térmico, com 

base na legislação vigente, para os membros da Associação de Mototaxistas e Motoboys de 

Caicó/RN. A ideia partiu da equipe do projeto, enquanto desenvolviam atividades relacionadas à 

projetos correlatos (projeto de pesquisa, de extensão e projeto integrador), e recebeu aceitação por 

parte de uma associação de mototaxistas local. 

O trabalho tem por objetivo concreto o desenvolvimento do sistema físico, integrado as roupas 

inteligentes, que interpretem os dados do ambiente e enviem para um Banco de Dados, que deve 

realizar a mensuração individual de parâmetros que permitam caracterizar o conforto térmico dos 

membros da Associação de Mototaxistas e Motoboys de Caicó/RN durante a execução das atividades 

do dia a dia. O acesso desses dados pelos mototaxistas é de fundamental importância, possibilitando 

a tomada de decisões no sentido a adequar seus equipamentos e vestimentas à condições mais 

propícias ao desenvolvimento das atividades. 

O cálculo do conforto térmico será realizado levando em consideração o trabalho de Ruas 

(1999), onde este propõe a medição de variáveis ergométricas e descreve de forma sucinta como tal 

cálculo deve ser executado. Neste momento entra o uso da Smart Clothes, pois estará inserido nesta 

uma placa de circuito impresso com sensores que medirão as variáveis de temperatura e umidade 

relativa do ar, além de um sensor bluetooth que se comunicará com o celular do trabalhador enviando 

os dados para um aplicativo e em seguida para um Banco de Dados. 
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Já as variáveis de temperatura radiante média e velocidade relativa do ar serão medidas por 

sensores colocados no ambiente de trabalho, seus dados serão coletados por um microcontrolador que 

os enviará por meio de uma conexão Wi-Fi para o Banco de Dados. 

O Banco de Dados irá enviar os dados coletados para um site onde este deverá realizar o 

cálculo do conforto térmico, além disso, todos os sistemas estarão conectados de forma que o 

trabalhador possa visualizar em tempo real os dados das variáveis coletados e o resultado do cálculo 

tanto no aplicativo quanto no site. 

2 METODOLOGIA 

O protótipo desenvolvido deverá ser utilizado pelos membros da Associação de Mototaxistas 

e Motoboys de Caicó/RN, de modo que esses possam interagir com a equipe do projeto indicando 

possíveis sugestões de melhoria para o protótipo e novas aplicações do mesmo. 

O acompanhamento será realizado por meio de reuniões ordinárias semanais entre os 

professores e alunos participantes. Além disso, serão realizados encontros da equipe de execução com 

os usuários da Associação de Mototaxistas e Motoboys de Caicó/RN para realização dos testes. 

Em termos de etapas, destacam-se as seguintes: 

 Estudo de documentos sobre o cálculo do conforto térmico;

 Desenvolvimento de solução baseada em conceitos de conforto, comodidade e viabilidade

elétrica para o desenvolvimento de uma peça de vestuário, e sistema integrado ao ambiente.

Esses contendo os medidores necessários para a estimação do conforto térmico no ambiente

de trabalho;

 Desenvolvimento do Banco de Dados;

 Desenvolvimento do software de visualização e armazenamento de dados (aplicativo);

 Desenvolvimento do software de gerenciamento dos dados armazenados (plataforma/site);

 Desenvolvimento do protótipo da roupa integrada aos sistemas;

 Realização dos testes com os membros da Associação de Mototaxistas e Motoboys de

Caicó/RN a fim de verificar os níveis de conforto térmico dos mesmos durante a execução

de suas atividades do dia a dia;

 Apresentar para os membros da Associação de Mototaxistas e Motoboys de Caicó/RN, em

forma de palestra, os resultados obtidos pelos testes bem como sugerir ações no sentido de

melhorar os níveis de conforto térmico.

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados esperados para o projeto são: 

 O aprimoramento das técnicas de determinação do conforto térmico;

 Desenvolver um sistema físico em versão definitiva, sendo dividido em uma parte que

estará presente no trabalhador, enquanto outra estará no ambiente;

 Desenvolvimento do protótipo do Banco de Dados;

 Desenvolvimento do protótipo do software disponível ao trabalhador;

 Integrar o sistema físico com uma peça de vestuário que possa ser utilizada pelo

mototaxista sem causar desconforto;
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 Pretende-se realizar a divulgação dos resultados obtidos no projeto desde o seu início, uma

vez que se trata de uma continuação de diversos projetos. Entre os meios de divulgação,

pretende-se utilizar meios locais de divulgação como emissoras de rádio, e com relação a

divulgação acadêmica, através de submissão de artigos para congressos e periódicos do

setor.

A participação da associação é de extrema importância tanto para o desenvolvimento do 

projeto quanto para o monitoramento no que se diz respeito ao conforto térmico dos mototaxistas, 

para que esses possam visualizar formas de melhorar cada vez mais seu ambiente de trabalho, 

diminuindo assim a insalubridade e ocasionalmente melhorando sua qualidade de vida e trabalho. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O protótipo já está sendo finalizado para uso dos membros da associação, além disso, a equipe 

planeja outras possíveis aplicações do projeto, desta vez o público alvo será voltado para 

trabalhadores que prestam serviços a indústrias, visto que, são nesses locais onde é possível encontrar 

os maiores casos de insalubridade no trabalho, principalmente ao que se diz respeito ao conforto 

térmico. 
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ESCRITURAÇÃO ZOOTÉCNICA POR PEQUENOS PRODUTORES DE 

CAPRINOS E OVINOS 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

O uso da escrituração zootécnica nas 

propriedades rurais do Brasil ainda é baixo, 

enquanto, nos países desenvolvidos esta prática 

ocorre em quase todas as propriedades e a 

disponibilidade destas informações é de extrema 

importância para o sucesso e eficiência do 

sistema de produção animal. Pensando nessa 

problemática, o presente projeto teve o objetivo de 

levar assistência técnica às pequenas propriedades 

do Oeste potiguar, a fim de avaliar o impacto dessas 

orientações técnicas na adoção de práticas de 

escrituração zootécnica nas atividades 

caprinocultura e ovinocultura. Aplicando-se um 

questionário diagnóstico, foi possível observar que 

houve uma adesão às práticas de escrituração 

zootécnicas pelos produtores, porém, ainda 

consideradas baixas quando se leva em consideração 

a importância dessa prática para o desenvolvimento 

econômico das atividades pecuárias. 

ABSTRACT 

The use of zootechnical bookkeeping on rural 

properties in Brazil is still low, while in developed 

countries this practice occurs in almost all properties 

and the availability of this information is extremely 

important for the success and efficiency of the 

animal production system. In order to evaluate the 

impact of these technical guidelines on the adoption 

of practices of zootechnical bookkeeping in goat and 

sheep farming activities, the present project had the 

objective of providing technical assistance to the 

small farms of the western potiguar. Applying a 

diagnostic questionnaire, it was possible to observe 

that there was an adherence to the zootechnical 

bookkeeping practices by the producers, however, 

still considered low when considering the 

importance of this practice for the economic 

development of livestock activities. 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência Técnica, caprinocultura, ovinocultura 

KEYWORDS:  Technical assistance, goat breeding, sheep farming 
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1 INTRODUÇÃO 

Na maior parte do Brasil, o uso da escrituração zootécnica nas propriedades rurais é baixo, 

enquanto, nos países desenvolvidos esta prática ocorre em quase todas as propriedades e a 

disponibilidade destas informações é de extrema importância, para o sucesso e eficiência do sistema 

de produção animal, devendo ser um dos primeiros passos para o desenvolvimento de qualquer 

atividade. Assim, a escrituração zootécnica nada mais é do que um levantamento de dados realizado 

a partir de um conjunto de práticas relacionadas às anotações da propriedade rural. 

Segundo Garcia (2010), a escrituração zootécnica consiste nas anotações de controle do 

rebanho, com fichas individuais de cada animal, onde são registradas desde sua genealogia até as 

ocorrências gerais de seu desempenho. Ainda segundo o mesmo autor, nestas anotações devem ser 

registradas as ocorrências dos nascimentos, pesos das crias, peso ao desmame e o peso ao abate, 

além das datas de coberturas, o tipo de parto, as ocorrências de enfermidades, morte, descarte, entre 

outras, sendo importante ressaltar que, quanto mais detalhadas forem essas anotações, maiores serão 

os benefícios extraídos destas informações. 

Nas atividades caprinocultura e ovinocultura, o uso dessa tecnologia ainda é muito baixa ou 

inexistente, principalmente por se tratar de atividades comuns às pequenas propriedades rurais, em 

sua maioria de base familiar, onde o nível de informação e alfabetização dos produtores é ainda 

baixo. Aliado a esse fator, a forma de criação extensiva, voltada especificamente para a criação de 

espécies nativas e de manejo sem acompanhamento técnico, torna ainda mais difícil a adoção de 

práticas simples como a identificação dos animais com brincos ou colares numerados. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi levar informação técnica aos produtores rurais de 

caprinos e ovinos da região Oeste e, posteriormente, avaliar os impactos dessa assistência técnica na 

adoção da prática de escrituração zootécnica. 

2 METODOLOGIA 

O trabalho de extensão foi realizado no período de março de 2015 a fevereiro de 2016, em 

comunidades rurais localizadas na mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte (Tabela 1), contando 

com uma equipe de 12 pessoas, sendo 01 (uma) Supervisora Zootecnista e 11 (onze) técnicos em 

Zootecnia, atuando como agentes de Desenvolvimento Regional Sustentável - ADRS. 

Tabela 1. Quantidade de municípios e produtores atendidos pelo projeto. 

Municípios N° de produtores % 

Apodi 102 35,17 

Felipe Guerra 57 19,66 

Governador 30 10,34 

Severiano Melo 48 16,55 

Rodolfo Fernandes 4 1,38 

Itaú 1 0,34 

Caraúbas 48 16,55 

 TOTAL 290 100 
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Inicialmente foi realizada a seleção dos técnicos para atuarem nas comunidades rurais, que 

consistiu em uma capacitação com os alunos concludentes do curso técnico em Zootecnia, aonde 

esses puderam aprender mais sobre as principais técnicas de manejo de caprinos e ovinos e a 

atividade de assistência técnica. Logo após a capacitação e seleção desses técnicos, os pequenos 

produtores de caprinos e ovinos foram visitados e 290 (duzentos e noventa) deles foram 

selecionados para receber as orientações técnicas por meio assistência dos ADRS's. 

As visitas aos produtores foram realizadas de forma regular, com frequência mensal, e os 

agentes de desenvolvimento iniciaram as orientações técnicas relacionadas ao manejo animal e à 

produção diferenciada. Além disso, cada produtor foi visitado por uma equipe de profissionais 

composta por Zootecnista e Veterinário, que auxiliaram os alunos na condução das orientações 

técnicas. 

Durante as visitas e ao decorrer do período, alguns produtores foram saindo por motivo 

diversos, como falta de interesse e venda de rebanho, porém outros foram entrando e o número de 

produtores atendido chegou a 324.  

Foram aplicados questionários do tipo diagnóstico no início e ao término do projeto (em 

todos 324 produtores, contabilizando mesmo aqueles que foram saindo e os que entraram em seus 

lugares), com o objetivo de servir para avaliar os impactos que a assistência técnica teve no período. 

Os resultados dos questionários foram tabulados em planilha eletrônica (Excel ®) e seus 

resultados apresentados em forma de percentual de respostas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto atendeu inicialmente 290 produtores, ampliando logo em seguida para 324 

produtores, com um rebanho de aproximadamente 17 mil cabeças de caprinos e ovinos, que 

receberam as visitas de orientação técnicas mensais, e durante o período foi possível oportunizar 

aos alunos concludentes a vivência em atividades de extensão rural, colocando em prática os 

conhecimentos que adquiriram em sala de aula, trocar experiências com produtores, além de 

capacitá-los em atividades ligadas à caprinovinocultura. 

Observando a Tabela 2, é possível perceber que, dentre as práticas de escrituração 

zootécnica, a identificação de animais, que é considerada a primeira e a mais importante delas, 

ainda é pouco adotada pelos produtores, porém, com a assistência técnica da equipe, foi possível 

aumentar em aproximadamente 100% a adoção dessa prática. 

Tabela 2. Percentual de adoção das principais práticas de escrituração zootécnica pelos produtores 

assistidos no projeto. 

Escrituração Zootécnica Antes (%) Depois (%) Impacto (%) 

Controle e identificação de rebanho 9,26 18,83 103,33 

Registro dos nascimentos crias 0,93 4,01 333,33 

Registro do peso dos animais 0,93 1,54 66,67 

Registro de óbitos 0,62 5,56 800,0 

Registro financeiro 5,56 11,73 111,11 
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Sabe-se que a identificação dos animais é uma técnica simples e que pode (e deve) ser 

adotada por produtores de todos os níveis tecnológicos. Uma das formas mais simples de se 

identificar animais é o uso de brincos específicos para pequenos ruminantes, sendo eles numerados 

e colocados na orelha do animal, de forma a ser visualizado rapidamente quando há necessidade de 

registrar alguma ocorrência (pesagem, produção de leite, parição, entre outras). 

O registro de óbito de animais foi a prática de escrituração que tive maior impacto, 

aumentando de 2 para 18 produtores que aderiram a essa prática (aumento de 800%), seguido do 

registro de nascimento das crias (de 3 para 13 produtores) e do registro financeiro (de 18 para 38 

produtores). Porém, esses números ainda são considerados insatisfatórios, pois é sabido que, sem o 

controle efetivo dos animais que entram (nascimento e compras) e dos que saem (óbitos e vendas), 

é impossível mensurar a rentabilidade da atividade. 

O registro financeiro, que consiste em anotar todos os gastos (compra de insumos, 

pagamento de energia, água, compra de animais, máquinas e implementos, entre outros) e as 

receitas (venda de leite, de animais, de esterco, entre outros) oriundas da atividade, é o que garante 

a permanência do produtor na atividade. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora deva ser uma prática de rotina das propriedades, da fácil implantação e manutenção, 

não é da cultura dos pequenos produtores de caprinos e ovinos fazer registro de informações 

relevantes de sua produção. Esse é um aspecto preocupante, pois é de sabido que muitas decisões 

que devem ser tomadas dentro de uma atividade produtiva precisa ser baseada em índices 

zootécnicos, índices econômicos, e esses só serão visualizados e diagnosticados, quando se tem 

registro das informações de produção dos rebanhos. 

5   REFERÊNCIAS 

LEONELLI, F. C. V; NOGUEIRA, M. P; RODRIGUES, S. R. GRUPO DE TRABALHO DA 

PECUÁRIA SUSTENTÁVEL: Guia de práticas para pecuária sustentável. São Paulo. 2015. 

Capítulo 2, pág 58. 
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CASAS DE FARINHA DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA-RN: 

FORTALECIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
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aparecidalarissa@hotmail.com2 ; Isângela A. M. Félix isangela1992@hotmail.com3; Jamyle 
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RESUMO 

O projeto busca auxiliar proprietários e colaboradores que atuam nas casas de farinha de Lagoa 

Nova-RN, na detecção das causas que prejudicam a qualidade da farinha, com base no diagnóstico 

higiênico-sanitário e Boas Práticas de Fabricação, identificando as áreas/condições de risco à saúde 

pública. Dessa forma, proporcionando maior desenvolvimento socioeconômico do local e regiões 

circunvizinhas, além de estarem dentro dos padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores.

ABSTRACT

The project seeks to help owners and employees who work in the flour houses of Lagoa Nova-RN, 

in detecting the causes affecting the quality of the flour, based on the sanitary hygienic diagnosis 

and Good Manufacturing Practices, identifying the areas/conditions of risk to public health. Thus 

providing greater socioeconomic development of the local and surrounding areas, besides being 

within the standards required by the supervisory bodies.

. 

1 INTRODUÇÃO 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das principais espécies que compõem a 

agrobiodiversidade deste país, desempenhando papel chave na dieta de diversas comunidades 

(ADAMS et al., 2008). Existem duas classificações para mandioca que segundo Lebot (2009), são 

denominadas de mansas (mandioca de mesa) aquelas que possuem uma quantidade de glicosídio 

cianogênico (HCN) menor que 100mg/kg em suas raízes e brava (mandioca industrial ou artesanal) 

a que possui um teor de glicosídio cianogênico maior que 100mg/kg de raiz e esta tem sabor 

amargo. 

A farinha de mandioca é um alimento rico em carboidratos e fibras e quando integral, 

contém traços de proteína, cálcio, fósforo, sódio e potássio (OLIVEIRA, 2008). Em algumas 

regiões do Norte e Nordeste é a principal fonte energética. Embora a farinha constitua a maneira 

mais ampla de aproveitamento industrial da mandioca, ela não é um produto muito valorizado, 

devido a variabilidade de tipos de farinha, dificultando consequentemente a sua comercialização. 

PALAVRAS-CHAVE: Boas práticas de fabricação, qualidade, farinha de mandioca, análises 

microbiológicas. 

KEYWORDS: Good manufacturing practices, quality, cassava flour, microbiological analysis. 
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Nas casas de farinha existe uma peculiaridade exposta e importante em relação ao 

modelo de produção diferenciado, porque além da transformação artesanal, estão atrelados os laços 

consanguíneos, irmanados e a extrema diferenciação no modelo de produzir. A “farinhada” deixa de 

ser apenas o fruto final de um sistema produtivo, para albergar também os vínculos familiares na 

sua execução, que pode referendar discussões criteriosas sobre a sustentabilidade das comunidades 

que dela se utilizam e/ou ao mesmo tempo da relação direta que se estabelece com os critérios 

ambientais. (SOARES,2007). 

Cerca de oitenta e quatro por cento (84%) do total dos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. O principal apoiador da agricultura 

familiar é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que tem como 

objetivo favorecer o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar (BRITO, 2016). Segundo 

Batista (2017), "a agricultura familiar é a grande responsável pela produção de alimentos agrícolas 

no Brasil e no Rio Grande do Norte”.  E as casas de farinha por serem compostas em sua maioria 

por familiares estão intrinsicamente ligadas a agricultura familiar que tem características similares, 

onde a gestão da propriedade e do estabelecimento é compartilhada pela família e a atividade 

produtiva é a principal fonte de renda. 

Para obtenção de um produto de qualidade, neste caso a farinha de mandioca, a 

produção desta deverá ser desenvolvida de forma adequada. Essa farinha natural da raiz da 

mandioca, caracteriza-se como um produto de fabricação simples e as etapas dessa produção 

contêm a recepção das raízes de mandioca, lavagem, descascamento, ralagem, prensagem, 

esfarelamento, torra, peneiragem, classificação, empacotamento, pesagem e armazenagem 

(OLIVEIRA,2008).  No entanto, são encontrados muitos problemas no processo de fabricação desse 

alimento, relacionados a estruturas rústicas, condições higiênico-sanitárias desfavoráveis, 

manipulação inadequada, dentre outros fatores (BONFIM et. al., 2013). 

Qualquer alimento deve estar dentro dos requisitos mínimos de higiene para evitar 

contaminação. As análises microbiológicas definem com muita clareza a qualidade sanitária de um 

alimento. Estas podem ocorrer durante todas as etapas de produção, desde a colheita da matéria- 

prima até a distribuição final. Sabe-se também que para atingir os níveis adequados de Segurança 

Alimentar, faz-se necessário a implementação das Boas Práticas de Fabricação (BPF), importante 

ferramenta que contribui para melhoria da qualidade do produto, dos colaboradores e do ambiente 

de trabalho (OLIVEIRA, REBOUÇAS 2008). 

Dessa maneira, devido à importância social e econômica das casas de farinha e pelo fato de 

quase toda totalidade preparar seu produto de forma artesanal, foi despertado nos autores a vontade 

de conhecer as dificuldades que os produtores enfrentam no seu dia-a-dia analisando o atual 

desenvolvimento do produto e propondo melhorias.   

As pessoas envolvidas nas casas de farinha assim como toda comunidade lagoanovense 

também se beneficiarão com a execução do projeto, pois fortalece o desenvolvimento local, 

melhora a qualidade do produto, possibilita a expansão do produto no mercado local e municípios 

circunvizinhos, consequentemente, ocorre geração de emprego e renda. Vale salientar que maior 

parte da mão-de-obra das casas de farinha são pessoas carentes, com pouco estudo e sem 

capacitação técnica e, portanto, contribui também para melhoria da qualidade de vida desta camada. 

No âmbito acadêmico, o presente projeto é de suma importância para o profissional de 

alimentos, pois facilita a compreensão, aperfeiçoamento e ampliação dos conhecimentos em relação 

aos assuntos abordados em sala de aula e ao longo do curso com a vivência desenvolvida durante a 

execução do projeto nas casas de farinha, além da experiência da prática profissional, este projeto 

conta com a participação de seis(6) discentes, sendo dois(2) de nível médio e quatro(4) de nível 

superior.  
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Dessa forma, o presente projeto objetiva investigar quais seriam as possíveis causas que 

prejudicam a qualidade da farinha de mandioca produzida no Município de Lagoa Nova-RN e com 

isto, colaborar para potencializar a economia desta qualificando a mão-de-obra e seu processo 

produtivo. Este diagnóstico será realizado por meio de check-list adaptado da RDC 275/2002 e 

posteriormente será elaborado um plano de ação com as ações corretivas, em seguida, serão 

ofertadas capacitações/oficinas as quais assistenciarão estes profissionais no desenvolvimento de 

técnicas e procedimentos qualificando assim a mão-de-obra. 

2 METODOLOGIA 

Procurou-se escolher os procedimentos e métodos mais apropriados para realização do 

projeto de extensão, com objetivo de tornar eficaz a execução das experiências propostas que serão 

realizadas através de visitas in loco, para conhecer e entender a realidade das casas de farinha; 

ministrar capacitações/palestras sensibilizando os gestores sobre a importância da farinha como 

alimento, segurança alimentar, e os principais gargalos para sua utilização. Além de temáticas como 

Legislações específicas (RDC 368/1997 – MAPA, IN 52/2011, Portaria 554/95, RDC 12/2001), 

saúde do trabalhador, noções de Boas Práticas de Fabricação, dentre outros assuntos. 

 Para o cumprimento das etapas acima propostas, serão feitas parcerias com alguns 

órgãos, sendo: Prefeitura de Lagoa Nova; Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. As 

visitas nas casas de farinha ocorrerão no início do projeto para que seja realizado um levantamento 

de quantitativo de casas de farinhas ativas e em seguida um diagnóstico das principais dificuldades 

(oportunidades de melhoria) encontradas pelos proprietários. 

As visitas serão realizadas nos horários de expediente para poder acompanhar todo 

processamento  e observar  as dificuldades  enfrentadas pelos gestores, além de ter a oportunidade 

de estar participando das atividades. 

As palestras/capacitações ocorrerão quinzenalmente no turno matutino no horário das 

08h30min. às 10h30min. na sede da EMATER localizada no próprio Município, visto que não há 

produção de farinha todos os dias da semana, proporcionando assim o envolvimento de um número 

significativo de pessoas no projeto. Caso ocorra algum imprevisto as capacitações ocorrerão em 

horário adequado à solicitação dos gestores. 

 Nesse sentido, será ofertada a participação de no máximo 05 casas de farinha. As 

capacitações serão teóricas, práticas e dinâmicas, pois os próprios proprietários trarão os “gargalos” 

encontrados em seus estabelecimentos que serão debatidos com todos os participantes, além de 

provas práticas em relação a noções de Boas Práticas de Fabricação, tendo sempre o auxílio do 

professor coordenador do projeto. As coletas das amostras para análises microbiológicas serão 

realizadas antes das capacitações e após, para verificar se há diferença com a implantação das 

medidas sugeridas no projeto. As frequências das análises microbiológicas serão feitas 

quinzenalmente. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Realizar o levantamento do total de casas de farinhas em funcionamento no Município de 

Lagoa Nova - RN e caso estejam na informalidade, incentivá-las a legalização nos órgãos 

competentes, além de possibilitar a expansão da comercialização da farinha de mandioca no 

mercado local e circunvizinhos. Espera-se também, instigar a padronização na produção da farinha 

de mandioca, colaborando assim, na redução de perdas do ponto de vista econômico e 

microbiológico, dessa forma, oferecer um alimento seguro para a população receptora dos produtos 
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fabricados, além de estarem cumprindo as normas conforme preconiza a legislação vigente (RDC 

368/1997) sobre Boas Práticas de Fabricação.  

 Fazer diagnóstico das condições higiênico-sanitárias das casas de farinha, através das visitas 

in loco para aplicar o check list de acordo com a RDC 275/2002 da Anvisa, desenvolver relatório-

diagnóstico citando as conformidades e não conformidades dos estabelecimentos, expondo-os em 

forma de porcentagem para melhor entendimento. 

 Realizar oficinas abordando temáticas: Farinha como alimento, segurança alimentar e os 

principais gargalos para sua utilização e também realizar capacitações. A capacitação I: Legislações 

específicas ( RDC 368/1997 – MAPA, IN 52/2011, Portaria 554/95, RDC 12/2001); Capacitação II: 

Conceitos básicos de microbiologia da mandioca e da farinha e principais doenças veiculadas por 

este alimento; Capacitação III: Bons hábitos de higiene pessoal, higienização das instalações, 

equipamentos e utensílios; Capacitação IV: Cuidados básicos na manipulação da mandioca durante 

seu processamento; Capacitação V: Noções de Boas Práticas de Manipulação, transporte e 

armazenamento da farinha. Ainda mais coletar amostras para o desenvolvimento de análises no 

laboratório do IFRN. Indubitavelmente elaborar um relatório técnico final de forma individual para 

cada estabelecimento expondo os resultados do trabalho  

Por fim contribuir para a ampliação dos conhecimentos dos discentes do curso Tecnologia 

em Alimentos, devido os trabalhos extensionistas realizados com a comunidade, atuando como elo 

transformador da realidade local e acadêmica, desenvolvendo suas habilidades para trabalhos em 

comunidade e permitir que os estudantes possam elaborar seus trabalhos de conclusão de curso ou 

relatório de estágio através do contato com proprietários, divulgar na comunidade o papel do IFRN, 

como também dos seus discentes assumindo o foco tecnológico e social, dessa forma apresentar os 

resultados na EXPOTEC do campus Currais Novos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se diagnosticar as possíveis causas que prejudicam a qualidade da farinha de 

mandioca produzida no Município de Lagoa Nova-RN, com a aplicação inicialmente de um check-

list adaptado da RDC 275/2002 e realização de análises microbiológicas (Coliformes a 30° e 45°, 

Staphylococcus aureus e Bacillus Cereus) o que embasará a elaboração de um diagnóstico e em 

consequência um plano de ação, contemplando todas as ações corretivas necessárias. Com a 

efetivação destas ficará evidenciada a melhora na qualidade do produto, com o desenvolvimento de 

técnicas e procedimentos adequados, em cumprimento aos padrões legislativos. Assim, fica visto a 

ampliação dos saberes teóricos e práticos não só dos colaboradores e proprietários como também a 

solidificação dos conhecimentos dos discentes, trazendo o desenvolvimento socioeconômico. 
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IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ADOÇÃO DE PRÁTICAS 

SANITÁRIAS EM PEQUENOS RUMINANTES NA CHAPADA DO APODI 

HOLANDA, I. F.1; ALMEIDA, J. H. J. de1; GRACINDO, A. P. A. C.2; FERREIRA, F. P.1; SOUSA, E. S2.
1,2 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

A extensão rural e assistência técnica nos últimos 

anos tem se tornado um canal de difusão de 

conhecimento, e transformação social no campo. 

Diante disso, o IFRN foi ao encontro dos produtores 

familiares por meios de práticas orientadas por sua 

equipe discente e docente, pertinentes a manejo 

sanitário de caprinos e ovinos, que ainda representa 

um grande problema para essas atividades rurais, 

levar o conhecimento e o estímulo à adoção dessas 

práticas que contribuirão para o seu 

desenvolvimento. Aplicando-se questionários 

diagnóstico antes e depois das orientações técnicas, 

foi possível observar que houve uma grande adesão 

às principais práticas de manejo sanitário dos 

rebanhos caprinos e ovinos, principalmente com 

coleta de fezes e o controle da linfadenite caseosa. 

Portando, o projeto deixou uma grande contribuição 

social para os pequenos produtores da região oeste 

potiguar. 

ABSTRACT 

Rural extension and technical assistance in recent 

years has become a channel for the diffusion of 

knowledge and social transformation in the 

countryside. Therefore, the IFRN met family 

farmers through practices guided by their student 

and teaching staff, pertinent to the sanitary 

management of goats and sheep, which still 

represents a major problem for these rural activities, 

to bring knowledge and encouragement to practices 

that will contribute to its development. Applying 

diagnostic questionnaires before and after the 

technical guidelines, it was possible to observe that 

there was a great adhesion to the main health 

management practices of the goats and sheep, 

mainly with feces collection and control of caseous 

lymphadenitis. As a result, the project made a great 

social contribution to the small producers of the 

western region of Potiguar. 

1 INTRODUÇÃO 

Hoje, já é possível compreender que a agricultura familiar é um modo de produção no qual 

os agricultores familiares podem ser os principais dirigentes do processo produtivo, interagindo 

PALAVRAS-CHAVE:  Agricultura familiar, caprinos, extensão, Ovinos. 

KEYWORDS:  Family agriculture, goats, extension, Sheep. 
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também com a criação de animais, diversificando o trabalho familiar (FLORES, 2002). Constata-se 

também que se trata de um meio de produção que influi profundamente na qualidade de vida, tanto 

em termos de impactos sociais quanto ambientais (LIMA, 2008).    

Segundo Rios e Pereira (2011), é diante disso que se deve pensar em um desenvolvimento 

de atividades que realmente permitam o desenvolvimento, não somente econômico, mas também da 

formação técnica do agricultor para desempenhar melhor o seu papel enquanto produtor. É isso que 

abre caminhos para se pensar na assistência técnica e o seu impacto nas atividades que se inserem 

no contexto da agricultura familiar.  

Guimarães Filho (2009) destaca que a região Nordeste possui um grande potencial para 

criação de caprinos e ovinos, porém o desenvolvimento dessas atividades no nordeste são 

severamente afetado por inúmeros fatores, principalmente as práticas de manejos inadequadas, 

especialmente sanitárias, que consiste em um conjunto de medidas cuja finalidade é proporcionar 

aos animais ótimas condições de saúde.  

Os baixos índices de aplicação de práticas de manejo sanitário encontrados em propriedades 

do Nordeste, sem dúvida, contribuem para a manutenção dos altos níveis de morbidade e de 

mortalidade (PINHEIRO et al., 2000; DE BOER et al., 1986), que acabam se tornando a principal 

causa das baixas taxas de desfrute por parte dos criadores nesta região (FIGUEIRA et al., 2009). 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos da assistência técnica oferecida 

por alunos concludentes do curso técnico em Zootecnia do IFRN na caprinovinocultura familiar da 

região Oeste potiguar. 

2  METODOLOGIA 

O trabalho de extensão foi realizado no período de março de 2015 a fevereiro de 2016, em 

comunidades rurais localizadas na mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte (Apodi, Felipe 

Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Itaú e Caraúbas), 

contando com uma equipe de 12 pessoas, sendo 01 (uma) Supervisora Zootecnista e 11 (onze) 

técnicos em Zootecnia, atuando como Agentes de Desenvolvimento Regional Sustentável - ADRS. 

Inicialmente foi realizada a seleção dos técnicos para atuarem nas comunidades, que 

consistiu em uma capacitação com os alunos concludentes dos cursos técnicos de Zootecnia e 

Agroecologia, aonde puderam aprender mais sobre as principais técnicas de manejo de caprinos e 

ovinos e as atividades de assistência técnica e, a partir do desempenho dos mesmos, foram 

selecionados. Logo após, pequenos produtores de caprinos e ovinos foram visitados e selecionados 

290 que mostraram-se interessados em receber as orientações técnicas por meio assistência dos 

ADRS's. 

Com os produtores devidamente selecionados e cadastrados, as visitas foram realizadas de 

forma regular, com frequência mensal, e os agentes de desenvolvimento iniciaram as orientações 

técnicas relacionadas ao manejo sanitário animal e à produção diferenciada. Além disso, cada 

produtor foi visitado por uma equipe de profissionais composta por zootecnistas e veterinários, que 

auxiliaram os alunos na condução das orientações técnicas. 

Algumas atividades diferenciadas também foram realizadas durante o período de execução 

do projeto, como exemplo a realização de oficinas e palestras com temas voltados para a melhoria 

da produção de caprinos e ovinos, a escrituração zootécnica dos rebanhos, divulgação de uso de 

plantas medicinais no controle de parasitas gastrointestinais e participação em feiras agropecuárias. 
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No início e ao término do projeto foram aplicados questionários do tipo diagnóstico, com o objetivo 

de servir para avaliar os impactos que a assistência técnica teve no período. 

Durante as visitas e ao decorrer do período, alguns produtores foram saindo por motivos 

diversos, como falta de interesse e venda de rebanho, porém outros foram entrando e o número de 

produtores atendido chegou a 324.  

Foram aplicados questionários do tipo diagnóstico no início e ao término do projeto (em 

todos 324 produtores, contabilizando mesmo aqueles que foram saindo e os que entraram em seus 

lugares), com o objetivo de servir para avaliar os impactos que a assistência técnica teve no período. 

Os resultados dos questionários foram tabulados em planilha eletrônica (Excel®) e seus 

resultados apresentados em forma de percentual de respostas. 

3  RESULTADOS ALCANÇADOS 

O projeto atendeu inicialmente a 290 produtores, estendendo posteriormente para 324, com 

um rebanho de aproximadamente 17 mil cabeças de caprinos e ovinos (Tabela 1), através de visitas 

de orientação técnicas mensais. 

Tabela 1. Rebanhos caprinos e ovinos envolvidos no projeto. 

Caprinos de 

leite 

Caprinos de 

corte 

Ovinos de 

corte 

Total 

Nº de produtores 16 (5,5%) 134 (46,21%) 140 (48,27%) 290 

Quant. de animais 543 7067 9352 16962 

Tamanho médio rebanhos 33,94 52,74 66,80 - 

Durante o período foi possível oportunizar aos alunos concludentes a vivência em atividades 

de extensão rural, colocando em prática os conhecimentos que adquiriram em sala de aula, trocar 

experiências com produtores, além de capacitá-los em atividades ligadas à caprinovinocultura. 

Após o período de um ano de execução do projeto, foi possível observar que houve 

melhorias no sistema de produção dos pequenos produtores rurais, que possuem como base de sua 

renda familiar a atividade caprinovinocultura, mesmo sendo o ano de 2015 considerado o quarto 

ano consecutivo de seca (uma das mais severas), o que resultou em grandes dificuldades para se 

trabalhar não só a caprinovinocultura, mas toda e qualquer atividade agropecuária. 

Dentre as práticas de manejo sanitário mais adotadas pelos produtores, a retirada de 

abscesso causados por  linfadenite caseosa, ou mal do caroço, foi a que apresentou maior índice de 

adoção. Foi notado pelos técnicos que os produtores não tinham o costume de realizar a prática de 

isolamento dos animais doentes (apenas 16,6% realizavam) e que deixavam os animais acometidos 

pela doença junto aos sadios, sem maiores cuidados, porém, com a orientação repassada, esse 

número aumentou consideravelmente (91%). 

Práticas como casqueamento, após o acompanhamento foram mais realizadas pelos 

produtores (250% de impacto) uma vez que o foot root que é bem recorrente, principalmente 
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durante períodos prolongados de calor e umidade e, em condições favoráveis tornasse comum um 

número significativo de animais adoecer (RODRIGUES et al., 2001; ABBOTT & LEWIS, 2005).   

Tabela 2. Percentual de adoção das práticas de manejo sanitário pelos produtores assistidos no 

projeto. 

Manejo Sanitário Antes (%) Depois (%) Impacto (%)* 

Limpeza das instalações 53,70 90,74 68,97 

Tratamento de animais doentes 80,25 95,68 19,23 

Isolamento de animais doentes 16,36 50,93 211,32 

Retirada de linfadenite 16,67 91,05 446,30 

Vermifugação 75,31 98,15 30,33 

Coleta de fezes e OPG 0,62 12,96 2000,0 

Casqueamento 20,37 71,30 250,0 

Cuidado com as crias 31,17 82,10 163,37 

Controle e prevenção de mastite 0,62 1,85 200,0 

Vacinação 42,90 80,86 88,49 

Também houve resultados positivos nos parâmetros: cuidados com as crias (corte e cura do 

umbigo, principalmente), limpeza das instalações, vacinações e vermifugação. A verminose, umas 

das doença mais frequente, devido ao uso inadequado de vermífugos e a não rotação de pastagem 

após o uso de anti-helmíntico, foi bastante orientada e assistida com o intuito de reduzir a carga 

parasitária.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto teve grande importância para a equipe multidisciplinar do IFRN, assim como para 

os discentes, que puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula durante 

toda sua vida acadêmica, mas também contribuiu para a difusão de tecnologias ainda pouco usadas 

pelos pequenos produtores rurais dos municípios do Oeste potiguar. Assim, pode-se perceber que o 

projeto deixou uma grande contribuição social para a comunidade rural, tendo em vista que a 

adoção dessas práticas torna o produtor mais eficiente em seu propósito de produção (carne e/ou 

leite), gera mais renda oriunda da atividade e  
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ANÁLISE DO USO DAS TIC EM UM PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL 

AZEVEDO, E. M. M. de O.; SILVA, L.M; QUEIROZ, L.M.C; SILVA, F.G. 

IFRN – Campus Avançado Parelhas 

    ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O acesso e uso efetivo e adequado das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) pode proporcionar 

oportunidades concretas de melhorias de vida para a 

população. O presente trabalho apresenta um 

proposta de análise de dados de participantes em um 

projeto de extensão para inclusão digital de pessoas 

no campo. A proposta se baseia na análise de dados 

coletados por meio de um formulário digital 

respondido por 36 pessoas, cujo objetivo é conhecer 

hábitos e formas de uso das TIC entre os participantes 

do projeto citado. A investigação e identificação dos 

diferentes perfis de utilização das TIC ajudou na 

construção de um cenário educacional mais realista e 

no direcionamento nas ações que estão sendo 

desenvolvidas durante o curso. 

ABSTRACT 

Access to and effective and appropriate use of 

Information and Communication Technologies (ICT) 

can offer opportunities for people to improve their 

lives. The present work presents a proposal of data 

analysis of participants in an extension project for 

digital inclusion of rural people. The proposal is 

based on the analysis of data collected through a 

digital form answered by 36 people, whose objective 

is to know habits and ways of using ICT among the 

participants of the cited project. The investigation and 

identification of the different profiles of ICT use help 

in the construction of a more realistic educational 

scenario and not direction in the actions that are being 

developed during the course. 

1 INTRODUÇÃO 

A comunicação é uma necessidade e algo que faz parte da vida em sociedade desde os tempos 

mais remotos. Trocar informações, registrar fatos, expressar ideias e emoções são fatores que 

contribuíram para a evolução das formas de se comunicar. Assim, com o passar do tempo, o homem 

aperfeiçoou sua capacidade de se relacionar. O desenvolvimento e o avanço das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) faz com que estas possuam cada vez mais espaço na comunidade, 

alterando a forma com que nos comunicamos e vivemos. Este fato, inevitável, traz consigo aspectos 

promissores, como a rapidez na comunicação e transmissão de informações, porém, pode, 

contrariamente, revelar características reconhecidamente negativas. Estes aspectos negativos se dão, 

por exemplo, a partir do momento em que uma parte da população não consegue acompanhar esses 

PALAVRAS-CHAVE: TIC, inclusão digital, perfis de uso 

KEYWORDS:  ICT , digital inclusion, profiles of use. 
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avanços, seja por falta de acesso, ou por carência de competências necessárias para lidar com elas. 

Estes que não conseguem usufruir dos benefícios o uso das TIC acabam se tornando uma categoria 

de excluídos: a digital. 

Neste cenário de avanços, porém de desigualdades, percebe-se a relevância de iniciativas que 

visem diminuir a distância entre os que usufruem integralmente das TIC e aqueles que mal conhecem 

as vantagens de seu uso. Como contraponto a estas disparidades, a escola, como parte fundamental 

das transformações sociais em toda história, tem buscado se preparar para entender e se adaptar a essa 

realidade. A criação de cursos que enfatizam o uso crítico e consciente das tecnologias ampliam não 

somente as oportunidades de empregabilidade, mas se tornam projetos de transformação social que 

melhoram as condições de vida das pessoas. Carvalho Neto; Cruz; e Hetkowsk (2008) enfatizam a 

importância dos espaços de capacitação:  

“Esses espaços de capacitação podem assim constituir-se como locais de formação de 

sujeitos capazes de exercer plenamente a cidadania – acelerando o processo de 

desenvolvimento local em todos os setores, comunicando para o mundo afora seus desejos, 

suas esperanças e suas conquistas, preparados para o enfrentamento das circunstâncias em 

que vivem” (CARVALHO NETO; CRUZ; HETKOWSK, 2008, p. 98). 

Os professores também devem refletir sobre suas práticas pedagógicas, orientando o aluno ao 

aprendizado por meio de ações continuadas, não se restringindo à sala de aula ou métodos 

tradicionais. Para isso, é preciso conhecer quais tecnologias o aluno tem acesso, saber quais caminhos 

ele costuma percorrer e ainda conseguir identificar hábitos de uso das TIC.  

A compreensão do perfil do aluno, seja ele social ou tecnológico, pode “contribuir para: a 

concepção de modelos de ambientes de aprendizagem, a criação de estratégias didático-pedagógicas, 

assim como para a criação de processos avaliativos adequados, diminuindo quem sabe, a evasão” 

(Schnitman, 2010). Este tipo de conhecimento traz ainda subsídios para o aperfeiçoamento das 

práticas pedagógicas e, consequentemente, ajudam a desencadear mudanças significativas no 

processo de ensino-aprendizagem, minimizando lacunas entre as práticas escolares e as demais 

práticas sociais de docentes e discentes.  

Destarte, apresentamos o projeto de extensão intitulado Inclusão Digital para Entidades Rurais 

de Parelhas/RN, cujo objetivo principal é oferecer a comunidade externa ao IFRN, representada por 

duas entidades de trabalhadores rurais do município de Parelhas, um curso de formação em 

informática básica. Este projeto anseia, acima de tudo, capacitar seus participantes para o uso crítico 

das tecnologias, fazendo com que eles consigam refletir e enxergar seu espaço na sociedade 

tecnológica. Este trabalho, portanto, é uma descrição do projeto de extensão e um relato das 

experiências vivenciadas durante seu planejamento e execução, porém com foco na análise do perfil 

de uso das TIC pelos seus participantes. 

Ao analisar hábitos e formas de acesso às TIC por parte dos participantes do projeto, tentamos 

implementar mudanças na condução das aulas, adaptando o design do curso e criando novos meios 

de interação. Nós apresentamos neste trabalho uma parte dessas práticas que estão sendo adaptadas e 

executadas durante o projeto. 

Além de representar um espaço de formação para o público externo, o projeto também é uma 

oportunidade para que os estudantes do IFRN que fazem parte dele (bolsistas e voluntários), possam 

colocar em prática parte do que tem aprendido em sala de aula. Os alunos do curso técnico integrado 

de informática podem, desta forma, compartilhar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas, ao 

mesmo tempo em que aprimoram sua qualificação profissional através da interação com a sociedade 

e da integração entre o fazer acadêmico e os saberes científico e populares. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 1935



2 METODOLOGIA 

O objeto de estudo deste trabalho foi o curso de formação básica em informática executado 

como parte de um projeto de extensão voltado para inclusão digital da população rural do município 

de Parelhas/RN. O projeto aprovado junto a PROEX, está sendo realizado através de aulas 

presenciais, teóricas e práticas, no laboratório de informática, com uma carga total de 40 horas aula, 

ministradas duas vezes por semana (terças e quintas), no turno vespertino.  

Este trabalho se enquadra como uma pesquisa exploratória, cujo objetivo é “proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009 p. 35). Quanto ao instrumento de coleta de dados, optamos por 

mapear o uso das TIC entre os participantes por meio da aplicação de um questionário eletrônico, 

tendo sido aplicado após duas semanas de aulas.  O período escolhido para esta ação (início do curso), 

levou em consideração uma estabilização inicial da quantidade de alunos e, principalmente, a intenção 

de que as informações obtidas tornassem possível o delineamento das estratégias de ensino que seriam 

adotadas para o restante do curso. 

Sobre a aplicação do questionário, embora este pudesse ser respondido remotamente, optamos 

por realizá-lo em sala de aula com a orientação e acompanhamento do professor e de tutores para 

esclarecimento imediato das dúvidas que porventura surgissem. O formulário contou com nove 

perguntas que objetivaram esclarecer e sintetizar pressupostos acerca do acesso e formas de uso das 

TIC. O questionário foi respondido por 36 participantes, sendo 11 do sexo masculino e 25 do sexo 

feminino. 

Após a aplicação dos questionários, os dados obtidos foram limpos, sintetizados em formato 

de planilhas e submetidos a análises através de estatística descritiva. Os dados ainda foram 

simplificados e organizados em gráficos. 

As informações extraídas foram analisadas pela equipe do projeto em reuniões e tem orientado 

a execução de ações desenvolvidas no decorrer da formação dos participantes. Ao final do curso um 

novo questionário será aplicado com os concluintes objetivando, dentre outros propósitos, a validação 

das ações implementadas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A inclusão digital proporcionada por ações que levam a capacitação da população é uma das 

iniciativas mais prementes na atualidade. Apesar de ser possível perceber um aumento no número de 

projetos com esse propósito, não há garantias de que a formação ofertada seja significativa para o 

público alvo, que ela possa ser realmente apreendida e compreendida em sua totalidade. Este trabalho 

se insere numa tentativa de fazer mais do que apenas depositar conteúdos sobre os alunos. Para isso, 

planejamos e propusemos uma abordagem de ensino que se baseia na coleta de dados dos alunos em 

vários domínios, sendo o uso das TIC o foco deste trabalho. Apresentamos como resultados desta 

proposta uma síntese das informações que foram descobertas e como estas podem propiciar um 

aperfeiçoamento no modo como as aulas do curso estão e serão conduzidas até sua conclusão.  

As perguntas no questionário visaram, principalmente, investigar o acesso a tecnologias fora 

do IFRN, bem como traçar um perfil de uso desses meios. Dentre os resultados obtidos e como isso 

implicou na adoção de estratégias de ensino diferenciadas, podemos destacar:  
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i) diferente do esperado, o percentual de participantes com acesso a um computador é

semelhante ao identificado em pesquisas de domicílio no Brasil (IBGE, 2015), 52% entre os 

participantes da pesquisa e 50% na pesquisa nacional. Este número, porém, ainda pode ser 

considerado baixo, se comparado à regiões mais desenvolvidas economicamente. Esta informação 

alertou a equipe para que as atividades desenvolvidas durante o curso fossem realizadas, sempre que 

possível em sala de aula, presencialmente, dada a impossibilidade de mais da metade dos alunos 

contarem com a tecnologia necessária. 

ii) Afirmação do celular como tecnologia mais presente entre os participantes – 100% afirmou

possuir celular e, dentre estes, 75% identificaram seus celulares como smartphones. Este dado 

demonstrou que os celulares são a tecnologia mais difundida entre os participantes, portanto, pode 

ser utilizado como instrumento pedagógico. A equipe desenvolveu uma série de atividades para o 

curso em que se utilizava os recursos dos celulares dos participantes como meio para aprofundar um 

conteúdo ou dinamizar as aulas. Dentre as atividades, podemos citar a realização de gincanas em que 

o celular foi usado para como instrumento para responder perguntas e também o uso das câmeras dos

celulares para discussões sobre mídias, redes sociais e privacidade.

iii) Redes sociais como principal motivador para o uso da internet – 75% dos respondentes

afirmaram que a principal atividade realizada por eles ao usar um computador é navegar entre as 

redes sociais. Se forem levados em consideração apenas os que informaram que também costumam 

usar o celular para navegar na internet, esse número sobe para 96,3% (dentre 27 respondentes neste 

subgrupo). O alto percentual de alunos que tem como principal atividade na internet o uso de redes 

sociais demonstra a necessidade de se utilizar também este meio como ambiente de aprendizagem. 

Uma parte do quantitativo de aulas foi destinado a discutir a importância, o uso e as limitações éticas 

do uso das redes sociais. Além disso, outros tipos de redes foram apresentados, além das mais 

populares, e os alunos puderam utilizá-las como instrumento de comunicação, pesquisa e trocas de 

informações. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitas outras ações e estratégias puderam ser definidas a partir das informações obtidas da 

aplicação do questionário, além do que tem contribuído de forma direta para o alcance dos objetivos 

tencionados no planejamento do projeto.  

Podemos inferir, a partir da experiência e dos dados obtidos que saber quais as características 

e particularidades do público atendido em uma ação educacional serve de base para a construção de 

um cenário mais realista e para o planejamento de ações que fazem diferença num processo de ensino. 

Conhecer mais detalhadamente hábitos de uso das TIC torna possível a adequação de práticas de 

ensino, tendo como ponto de partida o cotidiano dos participantes, oportunizando ao final de sua 

formação uma aprendizagem mais significativa e personalizada. Deste modo, acreditamos que a 

realização deste tipo de análise contribui na promoção da inclusão social por meio da inclusão digital, 

permitindo aos concluintes do curso participarem de maneira efetiva e crítica dos assuntos da 

sociedade da informação. 
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SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O USO EFICIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA 
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GALVÃO, A. K. L.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Considerando a crise energética brasileira e a 

necessidade de redução do consumo de energia 

elétrica, este projeto objetiva difundir medidas de uso 

eficiente da energia elétrica para alunos e professores 

das escolas públicas do município de 

Canguaretama/RN. Dessa forma, foram selecionadas 

seis escolas para realização de palestras e vistorias 

das instalações elétricas. Até o momento visitou-se 

duas escolas, nas quais as turmas de 8º e 9º ano foram 

contempladas com apresentações sobre o tema, além 

de que diversos problemas em suas instalações 

elétricas foram identificados. 

ABSTRACT 

Considering the Brazilian energy crisis and the need 

to reduce electricity consumption, this project aims to 

disseminate measures of efficient use of electric 

energy for students and teachers of public schools in 

the municipality of Canguaretama/RN. In this way, 

six schools were selected to conduct lectures and 

inspections of electrical installations. So far, two 

schools have been visited, in which the 8th and 9th 

grade classes were given presentations on the subject, 

in addition to several problems in their electrical 

installations have been identified. 

1 INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é um fator primordial para o desenvolvimento do ser humano, considerando 

que grande parte das nossas necessidades, desde as básicas até as mais complexas, são supridas por 

serviços energéticos. Com os avanços tecnológicos, há uma dependência cada vez maior de energia 

e, consequentemente, uma maior necessidade de um consumo consciente.  

Assim como os demais países em desenvolvimento, o Brasil possui uma ampla procura 

reprimida de energia, entretanto, também são constatados altos índices de perda e desperdício de 

eletricidade. O total desperdiçado, segundo o PROCEL, chega a 40 milhões de kW, ou a US$ 2,8 

bilhões, por ano (MMA, 2015).  

PALAVRAS-CHAVE:  Canguaretama, crise energética, escolas, palestras, vistorias. 

KEYWORDS:  Canguaretama, energy crisis, schools, lectures, surveys. 
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Ao constatar que cerca de 62% da energia elétrica produzida no Brasil provém de usinas 

hidrelétricas, é imprescindível analisar os índices pluviométricos das regiões que apresentam a maior 

parte dos reservatórios hidrológicos. Atualmente, verifica-se um desequilíbrio em que os índices 

destes estão abaixo do necessário, gerando o aumento da tarifa de energia elétrica, pois a demanda é 

grande para uma oferta reduzida, além da necessidade de buscar por fontes alternativas (MME, 2016). 

Em busca de um caminho que torne o país menos dependente da fonte hídrica para a produção 

de energia elétrica, têm-se investido cada vez mais em fontes renováveis como biomassa, eólica e 

solar. Contudo, é inevitável que o aumento da produção de energia por meios alternativos demande 

tempo, o que torna imprescindível o uso de métodos práticos e eficientes de economizá-la.  

Embora as questões ambientais estejam cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade, a 

educação ambiental é essencial em todos os níveis dos processos educativos e, em especial, nos anos 

iniciais da escolarização, considerando que as crianças são mais sensíveis sobre as questões 

ambientais do que os adultos, além de representarem o futuro do país (MEDEIROS et al., 2011).   

A educação ambiental nas escolas contribui para a formação de cidadãos conscientes, aptos 

para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com 

o bem-estar de cada um e da sociedade. Para isso, é importante que, mais do que informações e

conceitos, a escola se disponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores e com mais ações

práticas do que teóricas para que o aluno possa aprender a amar, respeitar e praticar ações voltadas à

conservação ambiental (MEDEIROS et al., 2011).

Assim, com o intuito de informar a comunidade acerca de como é possível fazer tal economia, 

pretende-se beneficiar cerca de 500 alunos e colaboradores de seis escolas da rede pública do ensino 

fundamental, no município de Canguaretama/RN. A princípio, estão sendo visitadas as escolas para 

ministrar aulas expositivas, mostrando formas simples e eficazes de economizar energia elétrica.  

Na apresentação, estão sendo expostos os equipamentos eletrônicos que mais consomem 

energia nas residências, assim como as vantagens da substituição de lâmpadas fluorescentes por 

lâmpadas LED, e hábitos simples que evitam o desperdício da energia, como apagar a luz ao sair dos 

cômodos, desligar da tomada os equipamentos que não estão em uso, não abrir a geladeira sem 

necessidade, lavar e passar a maior quantidade possível de roupas de uma vez. Com isso, a expectativa 

é que as informações adquiridas sejam propagadas e colocadas em prática, visando a economia na 

conta de energia.  

Durante as visitas, estão sendo realizadas vistorias nas instalações elétricas e nas contas de 

energia de cada escola, para elaboração de um relatório sugerindo possíveis reparos. Caso estes sejam 

realizados, serão acompanhados pela equipe do projeto.  

Portanto, este trabalho objetiva difundir medidas de uso eficiente da energia elétrica para 

alunos e professores das escolas públicas do município de Canguaretama/RN, visando sensibilizá-los 

sobre a questão. 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de identificar medidas 

de uso eficiente de energia elétrica. Dentre as quais podemos citar: lavar e passar a maior quantidade 

de roupas possíveis por vez, a troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, abrir a geladeira 

apenas quando houver necessidade e desconectar da tomada os aparelhos eletrônicos que não estão 

em uso. 
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Em seguida, as escolas foram selecionadas e foi feito o contato com os respectivos diretores. 

Após essa etapa, foram programadas palestras em seis escolas, onde foram explorados a importância 

e os meios para o uso racional de energia elétrica para alunos e colaboradores da rede pública de 

ensino, do município de Canguaretama/RN. 

Em sequência, serão analisadas as contas de energia elétrica e as instalações das escolas 

selecionadas, com a finalidade da elaboração de um relatório com a sugestão de possíveis mudanças. 

Por fim, caso sejam realizados os reparos necessários, estes serão acompanhados pela equipe do 

projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados parciais do projeto, até então, foram visitadas a Escola Estadual Guiomar 

Vasconcelos (E.E.G.V.), como mostrado na Figura 1, e a Escola Municipal Juarez Rabelo (E.M. J. 

R.), conforme a Figura 2. Durante as visitas, foram ministradas aulas expositivas para alunos de 8º e 

9º ano e tornou-se evidente o interesse e a preocupação destes com o consumo consciente da energia 

elétrica, seja pela participação durante as apresentações, seja por identificarem problemas nas 

instalações elétricas das escolas que frequentam. 

Figura 1: Apresentação do material na E.E.G.V. 
Fonte: Autores do projeto. 
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Figura 2: Apresentação do material na E.M.J.R. 
 Fonte: Autores do projeto. 
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Como resultado das vistorias, vários problemas nas instalações elétricas foram identificados, 

o que, além de oferecer riscos aos usuários do espaço, contribuem para o desperdício de energia. Um

exemplo de problema encontrado foi a presença de fios expostos e descascados sem a devida isolação,

como exemplificado pela Figura 3, sendo necessária a realização do acabamento adequado para não

deixar a fiação à mostra.

Figura 3: Problema encontrado na E.E.G.V. 

Fonte: Autores do projeto. 

Outro problema encontrado foi a utilização de ar-condicionado em salas sem janelas, como 

mostrado pela Figura 4, o que gera uma alta demanda de energia desperdiçada, além dos fios estarem 

à mostra. Com o objetivo de solucionar esses problemas, são necessários reparos nas janelas, para 

que passem a fechar, além de um acabamento adequado na instalação do ar-condicionado.  

Figura 4: Problema encontrado na E.M.J.R. 

Fonte: Autores do projeto. 
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Grande parte dos problemas encontrados nas instalações podem ser resolvidos de forma fácil 

e econômica, desde que os gestores públicos se sensibilizem com a questão e tenham como meta a 

economia de energia. 

Para concluir o projeto, ainda serão visitadas quatro escolas: Escola Municipal Elza Bezerril 

Ribeiro, Escola Estadual Felipe Ferreira, Escola Estadual Centro ED Rural Roberto Magalhães 

de Melo e a Escola Municipal João Lino da Silva. A expectativa é que as pessoas envolvidas no 

projeto sejam multiplicadoras das informações apresentadas, ultrapassando as paredes das escolas, 

para que 
o consumo de energia seja feito de uma maneira racional.

Além disso, caso sejam realizados os reparos necessários nas instalações elétricas, conforme 

sugeridos pelo relatório da equipe, será constatada uma economia na conta de energia, além de 

garantir a segurança para os frequentadores do espaço. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante as visitas às duas escolas da rede pública de Canguaretama/RN, Escola Estadual 

Guiomar Vasconcelos (E.E.G.V) e a Escola Municipal Juarez Rabelo (E.M. J. R.), beneficiou-se cerca 

de 160 alunos e servidores com palestras sobre o uso eficiente da energia elétrica, onde constatou-se 

o interesse dos alunos acerca do assunto através das participações durante as apresentações.

 Além disso, inúmeros problemas em suas instalações elétricas foram registrados. Apesar de 

causar sérios riscos para as pessoas que frequentam o local, todos os problemas são fáceis de 

solucionar, como será descrito nos relatórios a serem entregues aos gestores escolares.  Assim, espera-

se contribuir não só sensibilizando alunos e servidores sobre o uso eficiente de energia, mas também 

beneficiando as escolas com sugestões de melhorias em suas instalações. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

5   AGRADECIMENTOS 

Agradecemos ao IFRN - Campus Canguaretama e aos gestores das escolas envolvidas neste 

trabalho. 

6   REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia (MME). Balanço energético nacional: Relatório síntese – 

ano base 2015 - BEN. Rio de Janeiro: MME, 2016. Disponível em: 

<http://www.cbdb.org.br/informe/img/63socios7.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2017. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Disponível em:< http://www.mma.gov.br/>. 

Acesso em: 28 jul. 2017. 

BRASIL. Portal Brasil. Energia Renovável mantém crescimento robusto. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/09/energia-renovavel-mantem-crescimento-

robusto>. Acesso em: 10 jul. 2017 

INEE - Instituto Nacional de Eficiência Energética. O que é eficiência energética? Disponível em: 

<http://www.inee.org.br/eficiencia_o_que_eh.asp?Cat=eficiencia>. Acesso em: 31 jul. 2017. 

MEDEIROS, A. B.; MENDONÇA, M. J. S. L.; SOUSA, G. L.; OLIVEIRA, I. P. A importância da 

educação ambiental na escola nas séries iniciais. Revista Faculdade Montes Belos, v. 4, n. 12, p.1-

17, 2011. 

1943



MAPEAMENTO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE PONTA NEGRA, 

NATAL/RN 

ARAÚJO, Joatã – joata15@hotmail.com; MEDEIROS, Maria Heloyze – 

heloyze2015@hotmail.com; DANTAS, Tarcísio – tarcisiodantasrn@gmail.com; ASEVEDO, Laíze 

– laize.asevedo@ifrn.edu.br; GENTIL, Rafaelli – rafaelli.freire@ifrn.edu.br

RESUMO 

O cemitério de Ponta Negra possui uma grande 

desorganização, dessa forma o serviço prestado 

torna-se deficitário. Mapear faz-se necessário 

diante de uma situação de desordem. O 

mapeamento parte do levantamento 

arquitetônico do local, com medição de todos os 

túmulos, e do desenho da planta baixa do 

cemitério. O intuito é facilitar a localização das 

sepulturas. Até o momento foram levantados 80 

túmulos e identificados 6 padrões de sepulturas. 

ABSTRACT 

The cemetery of Ponta Negra has a great 

disorganization, because of this, the service 

becomes deficitary. Is necessary to map the 

cemitery in this disorder situation. The mapping 

starts with the architectural survey of the site, 

with measurement of all the tombs, and the 

drawing of the technical plan of the cemetery. It 

is intended to facilitate the location of the graves. 

Until this date, 80 tombs have been measured and 

6 tomb patterns have been identified. 

1 INTRODUÇÃO 

Todo ser humano tem um ciclo a cumprir que vem do seu nascimento até o dia de seu 

falecimento. Ao chegar no momento de perecer, a sociedade tende a realizar uma série de ritos e 

orações para seus entes e sepultá-los. Antes, os indivíduos eram enterrados em terra e hoje, sepultados 

em túmulos de gavetas. Nesta perspectiva, o local onde são enterrados esses mortos não goza de muita 

popularidade e os cemitérios públicos acabam passando por maiores dificuldades relacionadas à 

gestão de seus processos, o que dificulta ou até mesmo impede a prestação de alguns serviços à 

comunidade. 

No município de Natal-RN há um descaso do poder público em relação aos cemitérios, onde 

a falta de limpeza e de manutenção os deixam em estado de desgaste, e os problemas de gestão 

dificultam até as atividades mais simples. Em virtude disso, criou-se o interesse em desenvolver um 

projeto de extensão que pudesse atuar trazendo melhorias para o funcionamento dos cemitérios da 

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento, cemitério, levantamento arquitetônico, túmulos. 

KEYWORDS: Mapping, cemetery,  architectural survey, tombs. 
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cidade. Como ponto de partida foi escolhido o cemitério de Ponta Negra, devido ao seu tamanho 

reduzido e menor desorganização em relação aos demais, além disso, ele não possui mais espaço para 

novos sepultamentos, o que acaba facilitando o processo do mapeamento. Todas essas ideias foram 

apresentadas aos funcionários do cemitério que se prontificaram em ajudar no que fosse necessário 

para o melhor andamento do projeto 

O objetivo geral do projeto de extensão é proporcionar aos familiares e interessados, maior 

confiabilidade das informações prestadas e agilidade na localização do ente enterrado no cemitério 

de Ponta Negra, em Natal-RN, por meio do aperfeiçoamento dos processos de catalogação e 

endereçamento dos túmulos. 

Para o desenvolvimento do projeto foram estabelecidas 5 metas que são: 1) aprofundar o 

conhecimento da equipe de extensão no tema e no método da ação extensiva, 2) padronizar os 

processos críticos do cemitério de Ponta Negra, 3) modelagem de um software de apoio ao cemitério, 

4) aperfeiçoar o sistema de localização dos túmulos, e 5) elaborar relatório final de extensão.

No Cemitério Público de Ponta Negra, localizado na cidade de Natal-RN, a falta de 

mapeamento é um dos problemas encontrados, tendo em vista que não há um endereçamento ou 

qualquer outra forma de localização dos túmulos, dificultando, assim, o trabalho dos funcionários e 

até trazendo constrangimento às famílias que não conseguem encontrar a sepultura de seus entes. 

Desta forma, para tentar solucionar esse problema, o projeto de extensão pode contribuir 

através da elaboração do mapeamento do cemitério de Ponta Negra, em Natal-RN, e assim permitir 

que seus funcionários possam proporcionar aos familiares e interessados, maior confiança nas 

informações prestadas e agilidade na localização do ente enterrado, por meio do aprimoramento dos 

processos de endereçamento dos túmulos. Para isto, é indispensável realizar o levantamento 

arquitetônico do terreno, das edificações existentes e dos túmulos, e posteriormente, elaborar a planta 

baixa do cemitério. 

O objetivo geral deste artigo é apresentar o mapeamento parcial do cemitério e analisar os 

dados já coletados através do levantamento in loco. 

2 METODOLOGIA 

Para poder executar o mapeamento foi realizada uma visita in loco com o intuito de conhecer 

o cemitério e definir a forma como o levantamento seria feito. Foi necessário estabelecer um ponto

de partida para o início das medições, visto que não existe atualmente um sistema de endereçamento

de túmulos no cemitério de Ponta Negra, Natal-RN. Escolheu-se, então, iniciar pela fila próxima ao

muro posterior, pois havia um evidente alinhamento dos túmulos, o que não ocorre nos demais trechos

do cemitério.

Criou-se um sistema de endereçamento temporário para o registro do levantamento, onde cada 

fileira foi denominada por uma letra (A, B, C...), seguido de uma numeração por túmulo (1, 2, 3...), 

ou seja, a primeira sepultura da primeira fileira recebeu a nomenclatura A1 e assim, em ordem 

sequencial, registra-se um por um. Posteriormente este endereçamento pode ser modificado. 

O levantamento foi feito a partir da medição dos túmulos e do registro fotográfico, juntamente 

à elaboração de croqui com o registro das medidas. Todos os desenhos e fotos ficam reunidos em um 

sistema de compartilhamento de arquivos, onde toda a equipe do projeto de extensão tem acesso. 

Esses registros são necessários para desenvolver a planta baixa, pois com base na coleta de dados é 
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feita a digitalização dos desenhos para o ambiente CAD (Computer Aided Design), em que a planta 

baixa é desenvolvida. 

A metodologia de trabalho então se configura conforme esquema apresentado na Figura 1 a 

seguir. 

Figura 1 - Metodologia do mapeamento do cemitério de Ponta Negra, Natal-RN 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Vale ressaltar que esta metodologia abarca apenas uma das áreas de atuação do projeto de 

extensão em andamento, que é o mapeamento. Todavia, o projeto tem uma abrangência maior em 

termos de resultados propostos para o cemitério, praticando-se diversas metodologias para cada etapa 

vivenciada. Também se destaca que o trabalho de mapeamento não vem tendo participação da 

comunidade, porém, seus resultados atingirão diretamente a população local uma vez que se destina 

a facilitar a localização dos túmulos aos funcionários e visitantes do cemitério. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto encontra-se em andamento. Já foram realizadas três visitas técnicas, sendo um 

primeiro momento para identificação e duas visitas para o levantamento. No primeiro dia de 

levantamento foram registrados 26 túmulos, e no segundo, foram 54. Esses 26 primeiros tiveram um 

levantamento mais minucioso dos elementos que compõem os túmulos, todavia, no momento da 

digitalização e verificação do local houve uma identificação das padronizações. Com base nesses 

novos padrões encontrados foi possível agilizar o processo, pois houve uma simplificação das 

medições em consequência das definições dos padrões que se repetiam. 

Como resultados parciais já alcançados, portanto, pode-se realizar uma categorização das 

sepulturas, conforme apresentado no Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 - Classificação das sepulturas levantadas 

Nomenclatura Quantidade Descrição Imagem 

Carneira 22 

Tipo de morada que pode ser apenas 
uma área cercada por uma simples 

construção de alvenaria, podendo ter 
uma gaveta ou ser na terra. 
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Terra batida 9 
Tipo de cova que não possui construção 
de alvenaria, sendo composto apenas 

por terra 

Padrão 1 35 
Tipo de sepultura feita em alvenaria e 

composta por uma tampa com argolas e 
espaço para flores 

Padrão 2 6 
Tipo de sepultura semelhante ao padrão 
1, mas com uma parte mais elevada na 

parte superior 

Padrão 3 1 
Túmulo de entrada frontal e com 

jardineira piramidal, com uma cruz no 
topo.  

Padrão 4 1 
Tipo de túmulo onde a parte superior é a 

mais elevado em relação aos demais 

Padrão 5 2 

Túmulo com a parte superior elevada, 
com presença de jardineira e placa em 

granito. Única tipologia com 
acabamento em granito tipo verde 

Ubatuba  

Fonte: Elaboração dos autores. 

O quadro explica os tipos de padrões que foram definidos e a quantidade encontrada de cada 

um até o último levantamento realizado. Com base nesses dados também foi possível produzir um 

gráfico (Gráfico 1) que identifica as proporções de tipologias de sepulturas encontradas até o presente 

momento no levantamento. 
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Gráfico 1 – Tipologias de sepulturas identificadas no levantamento 

Fonte: Elaboração dos autores. 

O gráfico traz a porcentagem existente de cada tipo de padrão dentre os 80 túmulos, onde o 

padrão 1 e a carneira são os mais presentes. Os despadronizados são os que não possuem nenhuma 

semelhança com os demais túmulos. Há uma quantidade considerável de túmulos em terra batida em 

relação aos outros padrões. Isto se justifica, em alguns casos, por serem instalações apenas provisórias 

que terão transferência para outros cemitérios. 

Após o levantamento das informações in loco, segue-se a etapa de digitalização dos dados. 

Todas as sepulturas são digitalizadas, identificadas seus padrões (Figura 2), e depois é montado o 

mapeamento do cemitério (Figura 3). 

Figura 2 – Padrões de túmulos identificadas na digitalização 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Figura 3 – Mapeamento em andamento 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Essa digitalização dos túmulos com a representação dos padrões no mapeamento do cemitério 

tem como intuito facilitar a localização através das características estéticas de cada túmulo. 

Até o momento só foram digitalizados, para o ambiente CAD, 47 túmulos pois, a etapa de 

digitalização está sendo realizada em paralelo aos trabalhos dos demais integrantes do projeto. 

Espera-se, ao fim das atividades do projeto de extensão, ter uma planta baixa completa do cemitério 

com o desenho de todas as sepulturas devidamente identificadas pelo sistema de endereçamento 
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adotado. E que, a partir desta planta, seja confeccionado um quadro a ser disposto no setor 

administrativo do cemitério, para que, assim, as famílias dos entes possam identificar facilmente a 

localização de cada sepultura. 

Além deste resultado, também espera-se contribuir com a gestão dos processos do cemitério 

e ainda um sistema informatizado que possa reunir todos os dados referente a cada sepultura. Todavia, 

destaca-se que estes são produtos de todo o projeto de extensão, que é composto por uma equipe 

multidisciplinar. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mapeamento do cemitério de Ponta Negra vai trazer melhorias aos serviços prestados à 

população e aperfeiçoará o trabalho dos funcionários que terão mais facilidade de localizar os túmulos 

e obter as informações contidas em cada um. 

A execução das medições e o registro fotográfico resultaram em um desgaste físico 

considerável, tendo em vista que até a sujeira do local dificultava, em alguns casos, o registro das 

medidas. Entretanto, a experiência de poder aplicar na prática os conhecimentos obtidos durante o 

curso de Edificações, trazendo uma contribuição real à comunidade externa, é gratificante para toda 

a equipe. 
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SIGAE – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES ESCOLARES

RESUMO

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  o
desenvolvimento de um sistema de informação para
auxiliar  nas  tarefas  cotidianas  dos  funcionários  da
Escola  Municipal  “Major  Hortêncio  de  Brito”
localizada no município de Acari - RN. O sistema
está dividido em dois módulo principais, um módulo

para  professores  e  outro  para  a  secretária  escolar,
objetivando  a  diminuição  do  trabalho  manual,
otimizando  tempo  e  melhorando  o  atendimento  a
comunidade externa, de forma a gerar uma melhora
da qualidade de trabalho dos colabores da escola em
questão.

PALAVRAS-CHAVE:  Sistema. Escola. Professor. Secretaria. Acari.

ABSTRACT

The present work has as objective the development
of an information system to assist in the daily tasks
of the  employees of the Municipal  School "Major
Hortêncio de Brito". The system will be divided into
two  main  modules,  one  module  for  teachers  and
another for the school secretary, aiming at reducing

manual  work,  optimizing  time  and  improving  the
service  to  the  external  community,  in  order  to
generate an improvement in the quality of work of
the collaborators. school in question.

KEYWORDS: System. School. Teacher. Secretary. Acari.

1 INTRODUÇÃO

Obter informação é a magia que gera a transformação, no mundo como um todo, nas nossas
vidas e no nosso ambiente de trabalho, o sucesso ou o fracasso podem ser definidos dependendo do
quanto  de  conhecimento  e  de  informação  obtivemos  para  auxiliar  no  processo  de  tomada  de
decisão. A partir da revolução tecnológica dos anos 90 a utilização de ferramentas informatizadas
para coleta de dados é amplamente utilizada e de suma importância para automatizar as tarefas
diárias e acumular  o maior  número de dados possíveis afim de gerar  informações úteis  para o
gerenciamento e tomada de decisão do nosso ambiente de trabalho.

No entanto, em escolas em geral, mas principalmente em escolas públicas de pequeno e
médio porte os funcionários (professores e secretários) enfrentam diversas dificuldades diariamente,
as principais delas estão ligadas a falta de  organização nas atividades e a falta de automatização
dessas tarefas, tendo que serem feitas de forma manual utilizando recursos como papel e planilhas.

Levando  em  conta  o  cenário  apresentado  anteriormente  o  presente  trabalho  visou
desenvolver  um  sistema  para  melhor  gerenciar  e  controlar  suas  atividades  desenvolvidas  no
ambiente estudantil, através da informatização de seus diários, obtendo uma melhor produtividade
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no seu dia a dia e fornecendo informações mais confiáveis para o público externo, por exemplo:
históricos escolares, declarações e etc.

2 METODOLOGIA

A pesquisa realizada neste  trabalho pode ser classificada como pesquisa de campo.  Isto
porque a pesquisa analisou a situação da secretaria de uma escola pública municipal e propos a
construção de uma solução informatizada que agilize as atividades rotineiras da secretaria.

Quanto à metodologia o trabalho foi utilizado o método dedutivo. Isto se justifica porque o
método escolhido permite, através de conhecimento de processos, metodologias e ferramentas  a
compreensão de questões locais pontuais que dificultam o melhor andamento da secretaria escolar.

Enquanto procedimento, este trabalho realizou-se por meio de observação direta aberta, que
se caracterizou pela preparação de um roteiro de levantamento de requisitos e casos de usos que
foram criados através do diálogo com o cliente e usuários permitindo o engajamento destes no
sucesso e na elaboração da documentação necessária. A pesquisa utilizou-se de documentos como
históricos escolares, boletins dos alunos, diários de classe dos professores, fichas individuais dos
alunos, certidões e atestados. Estas ferramentas permitiram a criação e a modelagem da base de
dados e a criação dos casos de usos, diagrama de classes, diagrama de arquitetura e diagramas de
sequência na fase de análise e projeto do sistema.

3 RESULTADOS ESPERADOS, ALCANÇADOS E DISCUSSÕES

Como resultado desse projeto temos o desenvolvimento do SIGAE, um sistema web para
automatização das atividades cotidianas da secretária escolar e dos professores da escola citada
acima, tornando assim o acesso a informação mais rápido e fácil, resultando assim também em uma
melhor qualidade de trabalho dos stakeholders envolvidos no ambiente escolar. Assim podemos
afirmar que os principais resultados foram:

• Informatizar o ambiente de trabalho de secretários e professores da escola escolhida;

• Automatizar tarefas antes feitas de forma manual;

• Garantir segurança nas informações colhidas e fornecidas pela escola;

• Diminuir o volume de papel e planilhas geradas na escola;

• Maior eficiência e eficácia no acompanhamento em tempo real da situação escolar de todos
os alunos da escola, por parte dos professores, secretários e direção.

Nas figuras a seguir vemos as fotos do treinamento do sistema “SIGAE” capturadas nos dias
24 e 25 de julho de 2017, na secretaria da Escola Municipal Major Hortêncio de Brito em Acari/RN.
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Figura 1: Secretária Nega Barbalho – No treinamento do módulo secretaria.

Figura 2: Membro da equipe explicando algumas funcionalidades a professora Maria de Fátima

Através da utilização de técnicas de mineração de dados, esperamos ainda poder utilizar, os
dados  gerados  ao  passar  dos  anos  letivos  para  gerar  informações  que  poderão  ser  úteis  para
identificar os fatores que levam ao baixo rendimento de alunos, tal como identificar os períodos,
bairros  e  idades  com maior  taxa  de  evasão  escolar,  além de  diversas  outras  informações  que
poderão ser muito úteis para a melhoria do desempenho escolar dos alunos.

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados conclusivos ainda não são tão perceptíveis, dado o fato que os funcionários da
escola  ainda  estão  em  fase  de  adaptação,  porém  mesmo  a  escola,  ainda  não  tendo  colocado
completamente em utilização, a mesma recebeu um sistema que atende as necessidades de melhoria
de  rotinas  de  secretaria  como  a  automatização  da  expedição  de  documentos  e  realização  de
consultas.
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RESUMO 

O comércio de venda de alimentos nas ruas é uma das 

atividades que mais cresce no mundo. Porém, a 

preocupação com a qualidade sanitária é cada vez 

maior. Em decorrência disso, este trabalho tem como 

objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias e 
realizar intervenções educativas. Os métodos 

utilizados consistiram em análises microbiológicas 

das mãos, produção de cartilhas e realização de 

capacitação. Os resultados da análise microbiológica 

das mãos, demonstraram condições higiênicas 

insatisfatórias, uma vez que 7 amostras obtiveram 

valores acima de 102 UFC/mão.  

ABSTRACT 

The street food trade is one of the fastest growing 

activities in the world. However, the concern with 

sanitary quality is increasing. As a result, this study 

aims to evaluate the hygienic-sanitary conditions and 

carry out educational interventions. The methods 

used consisted of microbiological hand analysis, 

booklet production and training. The results of the 

microbiological analysis of the hands showed 

unsatisfactory hygienic conditions, since 7 samples 

had values above 102 CFU / hand. 

1 INTRODUÇÃO 

A venda de alimentos nas ruas por vendedores ambulantes é uma prática comum em cidades 

de países em desenvolvimento. Essa prática representa uma fonte de renda alternativa, principalmente 

para aqueles que não estão inseridos no mercado de trabalho, pois favorece a geração de emprego, 

contribuí para a redução da pobreza, e alimenta grande parte da população. Geralmente os vendedores 

encontram-se em pontos estratégicos onde há maior fluxo de pessoas (SOUZA et al., 2015). 

   Segundo Souza et al, (2015) muitas pessoas consomem diariamente refeições nas ruas, e 

estudos revelam que o número de vendedores de alimentos nesses locais continua aumentando[...]. 

PALAVRAS-CHAVE:  Comida de Rua, Manipuladores de Alimentos, Higiene das Mãos, Segurança 

Alimentar. 

KEYWORDS: Street food, Food Handlers, Hand Hygiene, Food Safety. 
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Entretanto, para Kothe, (2014) a falta de conhecimentos de técnicas de manipulação higiênica por 

parte dos comerciantes é uma grande fonte de preocupação, pois pode constituir riscos à saúde da 

população. 

   Dentre os principais locais onde ocorrem surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos 

(DTA), estão os serviços de alimentação e os fatores associados às causas das mesmas relacionam-se 

com o processo produtivo e diretamente com os manipuladores (CUNHA; AMICHI, 2014). Segundo 

dados do Ministério da Saúde 15,5% dos casos de surtos alimentares acontecem em restaurantes e 

similares, este dado é considerado de grande importância, visto que grande parte da população, 

alimenta-se fora de casa. 

    As falhas na cadeia de refrigeração de alimentos, as práticas inapropriadas de manipulação, 

a inadequada higiene pessoal dos manipuladores, os alimentos obtidos de fontes não confiáveis, a 

existência de condições ambientais favoráveis ao crescimento de microrganismos, as práticas 

inadequadas de armazenamento e a utilização de água muitas vezes não potável, associados a 

ignorância dos vendedores ambulantes em relação às boas práticas de manipulação, e a falta de 

proteção efetiva dos alimentos contra insetos e poeira, aumentam o risco de transmissão de doenças 

de origem microbiana veiculadas por alimentos (SOUZA et al., 2015). 

   Por isso vem crescendo a preocupação com a segurança alimentar visando a garantia de 

alimentos seguros e livres de contaminações (SANTOS et al.,2012). A segurança Alimentar é a 

garantia de que os alimentos não tenham um efeito adverso na saúde do consumidor, quando 

preparados e consumidos de acordo com o seu uso esperado.  

   Portanto se faz necessário o conhecimento e a orientação das Boas Práticas na produção de 

alimentos de rua. Uma vez estabelecidos os pontos críticos no que diz respeito aos aspectos higiênico-

sanitários desse processo, tais informações poderão contribuir para promover e estabelecer melhorias 

agregando valores a esses produtos a fim de garantir a produção de refeições adequadas e saudáveis 

e proteger a saúde dos consumidores (GOMES; CAMPOS; MONEGO, 2012). 

   O objetivo deste trabalho é avaliar as condições higiênico-sanitárias, por meio de análises 

microbiológicas das mãos dos vendedores ambulantes de alimentos, localizados na cidade de Acari 

– RN e realizar intervenções educativas que promovam a conscientização e adequação dos

manipuladores quanto as Boas Práticas, como forma de garantir a segurança alimentar dos

consumidores.

2 METODOLOGIA 

   Participaram deste estudo 9 pontos de comércio ambulante de alimentos, situados na cidade 

de Acari-RN. Pelo fato de não haver dados que comprovem o número total desta atividade no 

município e por se tratar de comércio informal, optou-se por uma amostra não probabilística. Para a 

escolha dos estabelecimentos levou-se em consideração que este tipo de mercado geralmente localiza-

se em regiões de grande fluxo de pessoas, por isso foi utilizado como critério o centro da cidade. 

Estes locais foram visitados e foi feito o convite a, no mínimo, 90% dos estabelecimentos situados 

nesta região para participarem da pesquisa. 

A proposta apresentada foi de uma pesquisa, com estudos de análises microbiológicas das 

mãos dos manipuladores e da realização de capacitação sobre as boas práticas de manipulação. 

Para coleta de amostras foram utilizados swabs, tubos de ensaio e tampa, touca e luvas 

descartáveis estéreis, caixa de isopor e caneta. 
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Os tubos de ensaio continham 10 mL de diluente (Solução Salina) cada, os quais foram 

armazenados no isopor e transportados até o local da coleta. 

Na coleta das amostras, passou-se o swab umedecido com solução salina sobre a superfície 

da mão dos manipuladores de alimentos e posteriormente este foi depositado no tubo de ensaio com 

solução salina, lacrado e identificado. Os tubos foram acondicionados no isopor e transportados ao 

laboratório de microbiologia do IFRN Campus Currais Novos. Para fazer a contagem das colônias 

em placa (estudo quantitativo) utilizou-se o método Pour Plate.   As amostras coletadas foram diluídas 

na razão de 1 para 10, obtendo diluições 1/10 ou 10-1, 1/100 ou 10-2 e 1/1000 ou 10-3. Após realizar 

as diluições, fez-se o plaqueamento agitando e retirando 1 ml de cada diluição, transferindo-os para 

as placas estéreis. Em seguida colocou-se de 15ml a 20 ml de ágar fundido em cada uma delas. 

Sucessivamente, submeteu as placas a suaves movimentos rotatórios (em forma de oito), esperou 

solidificar, inverteu-se as mesmas e incubou-as a 37° C por 48 horas. Após, as colônias foram 

contadas e o resultado foi expresso em unidades formadoras de colônias/mão (UFC/mão) conforme 

recomendação do Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água. 

Depois da contagem dos microrganismos foram realizadas três capacitações. A primeira sobre 
contaminação dos alimentos e DTA’s, a segunda sobre higiene pessoal limpeza e sanitização e a 

terceira sobre os cuidados com os alimentos. Foram elaboradas cartilhas baseada na RESOLUÇÃO-

RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 e entregue aos ambulantes durante os encontros.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Por não existir um padrão microbiológico para swab de mãos, considerou como base para este 

estudo, o padrão descrito pela Organização Pan-Americana da Saúde, a qual determina que a 

contagem máxima seja de 10² UFC/mão. Portanto apresentam-se com condições higiênicas 

satisfatórias os manipuladores que obtiveram um valor de contagem de microrganismos mesófilos 

até no máximo 102 UFC/ mão.  (PONATH et al., 2016). 

Estão apresentados na tabela 1, os valores da avaliação microbiológica das mãos de 

vendedores ambulantes de alimentos da cidade de Acari-RN.  

Tabela 1. Resultados das análises microbiológicas das mãos dos manipuladores de alimentos. 

Amostra Microrganismos 
Mesófilos 

1 9,7x103 UFC/mão 

2 8,6x103 UFC/mão 

3 7,4x103 UFC/mão 

4 5,0x103 UFC/mão 

5 6,3x103 UFC/mão 

6 3,9x104 UFC/mão 

7 5,0x103 UFC/mão 

8 1,6x102 UFC/mão 

9 390 est. 

 Fonte: Do autor 
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Os resultados alcançados nesta pesquisa comprovam que todos os estabelecimentos analisados 

apresentam falhas na higienização dos manipuladores de alimentos, visto que todas as amostras 

analisadas obtiveram crescimento microbiano. Porém, das 9 amostras, 7 estavam fora do limite 

máximo permitido, representando assim, riscos à saúde dos consumidores. 

Para que o manipulador de alimentos exerça com frequência a higienização das mãos, é 

indispensável o uso de pias compostas de sabonete líquido, papel toalha e anti-séptico destinadas para 

este fim no local de trabalho. Entretanto, em relação ao comércio ambulante a situação é preocupante, 

pois muitos vendedores não dispõem de estrutura adequada nos seus estabelecimentos. Por 

consequência, o risco de contaminação dos alimentos por eles produzidos e seu consumo poderá 

acarretar surtos alimentares, uma vez que as mãos podem servir como meio de propagação de 

microrganismos patógenos em serviços de alimentação (ABREU; MEDEIROS; SANTOS, 2011). 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação aos encontros de capacitação houve certa dificuldade em reunir os manipuladores 

de alimentos, pois nem todos que foram convidados compareceram. Isso se justifica pela falta de 

conhecimento sobre a importância das boas práticas e das vantagens que podem ser associadas à 

manipulação correta de alimentos, como também a ausência de um programa eficaz de fiscalização e 

educação sanitária. Por se tratar de uma atividade a qual respeitou-se os saberes dos mesmos, 

deixando aberto para exporem suas dificuldades, foram expostos pelos mesmos, certa adversidade 

em relação a vigilância sanitária municipal, no qual se sentem muito constrangidos ao serem 

abordados, pois não entendem os motivos das orientações e até enxergam a atividade dos fiscais como 

uma perseguição. 

Apesar de todas as orientações repassadas durante os encontros de capacitação, alguns 

manipuladores ainda se mostram bastante resistentes ao uso de toucas e luvas. Entretanto, houve 

mudanças relacionadas ao armazenamento e conservação dos alimentos, passou-se a utilizar o álcool 

gel e aumentou-se o cuidado em permanecer nos estabelecimentos uma pessoa específica para 

manipular alimentos e outra para receber o dinheiro e ocorreu melhoria na estrutura física de um 

carrinho de um ponto de venda de cachorro quente.   

 Recomenda-se a realização de outros estudos de intervenção, a regularização e a concessão 

de licenças e técnicas de controle do comércio ambulante de alimentos, bem como a oferta de ações 

educativas permanente para os trabalhadores informais de alimentos. 
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BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM INDÚSTRIAS DE SANEANTES 

RESUMO 

A produção de saneantes domissanitários 

constitui uma importante atividade na região 

Seridó do Rio Grande do Norte e ocupa lugar 

de destaque na economia da cidade de Currais 

Novos, que possui empresas que se destacam 

no ramo mas buscam apoio efetivo do IFRN 

para desenvolver técnicas que garantam aos 

seus produtos segurança e qualidade. Diante 

do exposto, pretende-se elaborar o Manual de 

Boas Práticas de Fabricação, promovendo 

orientações técnicas na prática para os 

colaboradores e, assim, beneficiar a 

comunidade inteira com a possibilidade de 

adquirir produtos seguros e confiáveis. 

ABSTRACT 

The production of household cleaners is an 

important activity in the Seridó region of Rio 

Grande do Norte and occupies a prominent place 

in the economy of the city of Currais Novos, 

which has companies that stand out in the 

industry but look for effective support from the 

IFRN to develop techniques that guarantee the 

Their products safety and quality. In view of the 

above, it is intended to elaborate the Manual of 

Good Manufacturing Practices, promoting 

technical guidelines in practice for employees 

and thus to benefit the entire community with the 

possibility of purchasing safe and reliable 

products. 

1 INTRODUÇÃO 

Os saneantes domissanitários são substâncias ou preparações que auxiliam na limpeza, 

higienização, conservação e desinfecção de ambientes (casas, escritórios, lojas, hospitais) e objetos 

inanimados. São largamente utilizados pela população em geral (BUGNO et al, 2003).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) elabora normas e padrões que 

garantem a inocuidade dos produtos de limpeza comercializados em todo o território nacional. Para 

as indústrias de saneantes domissanitários, as diretrizes para a implantação das Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) estão estabelecidas na Resolução – RDC nº 47, de 25 de outubro de 2013. Essa 

resolução define os procedimentos a serem adotados para a fabricação de produtos saneantes 

domissanitários e estabelece que “as empresas legalmente autorizadas a produzir ou importar estão 

sujeitas à verificação do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação e Controle” pelos agentes 

regulatórios.  

As BPF visam a padronização e definição de procedimentos, métodos de fabricação, 

condições das instalações da empresa, equipamentos e respectivas manutenções, critérios de 

PALAVRAS-CHAVE: saneantes, domissanitários, indústria, boas práticas de fabricação. 

KEYWORDS:  Sanitizers, household cleaning products, industry, good manufacturing practices. 
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segurança, bem como matérias-primas, embalagens, condições de estocagem e aspectos relativos ao 

meio ambiente, como forma de garantir a qualidade e a segurança no uso destes produtos (BRASIL, 

2013).  

As BPF são indispensáveis ao fortalecimento industrial, trazendo melhorias na qualidade dos 

produtos fabricados, tornando-os seguros e reduzindo ou eliminando possíveis riscos à saúde de seus 

usuários.  

[...] O gerenciamento da qualidade é a função que determina e implementa a “política da 

qualidade”, ou seja, as intenções e direções relativas à qualidade, determinadas pela 

administração superior da empresa, devendo possuir estrutura organizacional, 

procedimentos, processos e recursos apropriados, além de promover ações sistemáticas e 

precisas, para garantir que o produto fabricado satisfaça as exigências quanto à sua qualidade 

[...] (FIOCHI et al, 2006, p. 168).  

É imprescindível que todos os critérios de fabricação, tais como fórmula do produto, etapas 

do processo, metodologia analítica e aparência do produto final (embalagem que não induza o 

consumidor ao erro), sejam claros e bem definidos.  A clareza dessas informações é de tal importância 

pois assegura um maior controle de qualidade desde as etapas processuais até a estocagem do produto 

na prateleira e permite também gerenciar ações e medidas que corrijam e previnam quaisquer erros 

que venham a afetar o atributo final do saneante. Segundo Fook et al (2013), os casos de intoxicações 

por produtos domissanitários são relativamente comuns em mulheres, adolescentes e principalmente 

em crianças.  

Fook et al (2013) afirma ainda que a causa de intoxicações em crianças dá-se à falta da 

utilização de embalagens especiais de proteção à criança que, implantada já há algum tempo nos 

Estados Unidos e no Canadá, resultou em grande eficácia na redução dos índices de intoxicação. A 

utilização de embalagens que induzem o consumidor ao erro ou dizeres de rotulagem confusos, 

também têm sido motivo para o aumento de acidentes com saneantes. 

Geralmente, o potencial de toxicidade dos produtos saneantes é ignorado, as informações nos 

rótulos são incompletas ou inexistentes, descumprindo os critérios de BPF e C. Os rótulos trazem o 

diagnóstico do produto, informam a composição, frases de advertências, data de fabricação e 

validade, endereço do fabricante, número do registro do responsável e frases obrigatórias em caso de 

acidentes (OLIVEIRA et al, 2012).  

Com as Boas Práticas de Fabricação adotadas se cumpre o que é imprescindível e, segundo a 

RDC Nº 47, os riscos tendem a serem reduzidos ou eliminados.  

De acordo com a ANVISA (2013), as Boas Práticas de Fabricação devem refletir os requisitos 

mínimos indispensáveis a serem cumpridos pelas indústrias na fabricação, embalagem, 

armazenamento e controle de qualidade dos referidos produtos. Em consequência dos avanços 

tecnológicos e do caráter dinâmico da regulamentação sanitária, torna-se necessário atualizar e adotar 

novas diretrizes sobre as BPF com a finalidade de garantir segurança e qualidade aos produtos 

saneantes. Um grande desafio para as empresas de saneantes é assegurar o controle do processo e 

prevenir danos ambientais e pessoais, em cumprimento às normas da legislação – RDC Nº 47, de 25 

de outubro de 2013.  

A problemática para as indústrias está na obrigatoriedade e necessidade de elaborar o manual 

de boas práticas de fabricação e prover aos colaboradores orientação técnica, teórica e prática para 

adequação dos produtos acabados, matérias-primas, técnicas de processos e instalações, às instruções 

e procedimentos legislativos legais atuais. Com isto, além da qualidade e do aumento da 
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competitividade das empresas no mercado, este projeto trará segurança e mais saúde aos usuários 

(comunidade). Sendo assim, o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), campus Currais Novos, que tem formado Químicos através do curso Superior em Química, 

futuros responsáveis técnicos, pode priorizar esta experiência na área de possível atuação destes 

alunos, dando-lhes a oportunidade de sentirem os seus reais valores com a aplicação das BPF in loco, 

em conjunto com a equipe de colaboradores e as empresas em prol da saúde, da consolidação dos 

saberes das capacitações teóricas proferidas na parte I deste projeto e da segurança da comunidade. 

Ao todo, além da equipe integrante deste projeto, todos os alunos pertinentes ao curso de Química 

serão beneficiados com as atividades desenvolvidas. 

Sendo assim, objetiva-se com a execução deste trabalho a elaboração do Manual de Boas 

Práticas de Fabricação, provendo simultaneamente orientações técnicas e treinamentos in loco 

durante os procedimentos de fabricação e controle, gerando firmeza ao aprendizado das capacitações 

teóricas para os colaboradores das indústrias de saneantes do município de Currais Novos, visando 

prevenir, reduzir ou eliminar qualquer deficiência na qualidade dos produtos elaborados que possam 

afetar negativamente a saúde e segurança dos colaboradores e usuários. 

2 METODOLOGIA 

O trabalho está sendo aplicado ao município de Currais Novos entre maio e dezembro de 2017 

e participam deste projeto cerca de 3 empresas. Inicialmente foi realizado um diagnóstico inicial das 

empresas por meio de um check-list baseado na RDC 47/2013, anotando e fotografando as 

irregularidades observadas. Após o diagnóstico, foi estabelecido um plano de ação para a correção 

destas não conformidades, onde consta a descrição do que será executado para atender 

adequadamente ao requisito e o respectivo responsável pela ação; as medidas corretivas serão 

acompanhadas por parte dos empresários e seus colaboradores. 

De forma geral, os itens explorados para orientação e aplicação das Boas Práticas de 

Fabricação in loco são: Rotulagem; Gestão da Qualidade; Requisitos básicos de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF); Saúde, Sanitização, Higiene, Vestuário e Conduta; Reclamações; Recolhimento 

de Produtos; Devolução; Auto-Inspeção/Auditoria Interna; Documentação e Registros; Pessoal; 

Instalações; Sistemas e Instalações de Água; Áreas Auxiliares; Recebimento e Armazenamento; 

Amostragem de Materiais; Produção/Elaboração; Controle de Qualidade; Amostras de Retenção.  

Para que fosse possível alcançar o objetivo geral, foram estabelecidas metas durante a 

execução do projeto: 

1 – Realizar pesquisas em artigos, periódicos, na legislação e livros na área de saneantes para 

elaboração do material instrutivo sobre a elaboração de saneantes de forma segura e sua importância 

direta para a qualidade e aceitação dos mesmos no mercado consumidor; visitas e reuniões para 

ciência dos benefícios do projeto; 

2 – Elaboração e aplicação de um check-list às empresas participantes, o qual se baseia na 

legislação vigente (RDC 47/2013), com o intuito de avaliar suas condições atuais de produção e 

elaborar um plano de ação contendo as ações corretivas; 

3 – Elaborar um plano de ação contendo as ações corretivas com base no ckeck-list aplicado 

às empresas participantes, o qual se baseia na legislação, com o intuito de avaliar e melhorar as 

condições atuais de produção; 
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4 – Realização de estudos contínuos para a elaboração do Manual de Boas Práticas de cada 

empresa; 

5 – Realizar treinamento prático in loco com os colaboradores das empresas abordando os 

conteúdos explícitos e explorados pela legislação vigente. 

Ao final do projeto, será realizada uma avaliação global com o intuito de verificar as melhorias 

alcançadas após a elaboração do manual de boas práticas de fabricação e as capacitações práticas 

realizadas in loco durante a consultoria técnica nas empresas assistidas as quais buscaram apoio do 

IFRN para este fim. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O ensino e aprendizagem das Boas Práticas de Fabricação mostram-se efetivos na garantia da 

qualidade dos produtos fabricados nas empresas assistidas pelo projeto. Assim, espera-se ao fim deste 

trabalho: 

1 – Contribuir para o fortalecimento do setor industrial das cidades do interior do estado por 

meio de capacitações práticas e orientações técnicas adequando as empresas às exigências legais do 

ponto de vista de instalações, pessoal e processos que contribuam direta ou indiretamente para a 

qualidade; 

2 – Assegurar à comunidade consumidora dos saneantes domissanitários produtos mais 

seguros, contribuindo para a diminuição ou eliminação de erros durante a fabricação que possam 

trazer riscos à saúde do consumidor final e dos envolvidos; 

3 – Possibilitar aos alunos do Curso Superior em Química desenvolver habilidades na área do 

ensino, aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em atividades práticas, além de ver a 

realidade industrial e as atividades relativas à responsabilidade técnica, tornando possível a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos e implantando o interesse por uma possível atuação 

empregatícia deles na área após sua formação.  

Ao desenvolver as atividades previstas pelo projeto nas empresa colaboradoras, constatou-se 

a ocorrência de erros nas etapas de produção, embalagem e venda para mercados e empresas externas 

que punham em risco, primeiramente, a saúde dos trabalhadores envolvidos e afetavam a qualidade 

do produto, descumprindo a legislação em vigor (RDC 47/2013) sobre os aspectos de segurança e a 

obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos aplicáveis a cada um dos setores envolvidos, como a 

disponibilidade e uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção 

Coletiva (EPC), qualificação do pessoal que vise à adequação e funcionamento correto das 

instalações, sistemas ou equipamentos, e o desenvolvimento de atividades de capacitação teórica e 

prática para os envolvidos nas etapas processuais, de modo que a empresa possua profissionais 

informados dos riscos exigentes e das técnicas de controle de qualidade, gerando produtos finais 

seguros e com a qualidade desejada.  

É importante reconhecer que a desinformação em relação aos riscos advindos da fabricação 

de saneantes domissanitários e a falta de iniciativa da empresa no desenvolvimento de seminários de 

iniciação e capacitação profissional e atividades técnicas, contribuem para o agravamento dos erros 

e riscos durante a fabricação. 

Em uma das visitas técnicas realizadas pela equipe do projeto a um dos estabelecimentos 

envolvidos, foram notadas sérias irregularidades quanto à disposição dos setores no ambiente, a 
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 Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os produtos foram transportados para o estabelecimento de destino na carroceria de um carro, 

sem provimento de cobertura, alguns não contendo embalagem secundária (caixas), sendo expostos 

diretamente à ação do sol, temperatura e umidade, fatores que podem alterar a composição dos 

saneantes e sua qualidade final. 

Esse dado é relevante, pois é exposto na RDC 47 que 

[...] “A qualidade deve ser de responsabilidade de todos os funcionários da empresa tendo 

como referência a política da qualidade, ou seja, as intenções e diretrizes globais relativas à 

qualidade formalmente expressa e autorizada pela direção da empresa” (BRASIL, 2013, p. 

7). 

A legislação ainda acrescenta sobre a situação exposta que 

[...] “Sejam fornecidas instruções para garantir que os produtos sejam manuseados, 

armazenados e transportados de forma que a qualidade dos mesmos seja mantida por todo o 

prazo de validade” (BRASIL, 2013, p. 7).   

Através das melhorias sugeridas e implantadas pelo projeto, espera-se também que os 

estabelecimentos colaboradores possam ganhar maior notoriedade no mercado consumidor e na 

comunidade, ampliando suas perspectivas socioeconômicas e qualitativas. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os aspectos levantados e os resultados esperados, este projeto mostra-se de grande 

importância para a sociedade por beneficiar tanto a indústria de saneantes e seus colaboradores quanto 

a comunidade, que poderá ter acesso a produtos mais seguros e de maior qualidade. 

Esse projeto de extensão vai de encontro à necessidade de mudar a realidade desse ramo da 

indústria na cidade de Currais Novos, onde, por situar-se no interior do estado, não há a explanação 

tão vigorosa e atenta à legislação que existe para conferir maior seguridade e benefícios econômicos 

às indústrias, difundindo o conhecimento e contribuindo para melhorar consideravelmente a vida da 

população. Consequentemente, ao estudarmos e executarmos este projeto, vemos a necessidade de 

expandi-lo para outras áreas geográficas através da informação midiática, a fim de que 

outras corporações possam conhecer os benefícios trazidos pelas Boas Práticas de Fabricação e 

evitar maiores acidentes, haja vista as indústrias que não seguem esses requisitos são mais 
propensas a acidentes e a uma maior margem de erro.  
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA AUTOSSUSTENTÁVEL BASEADA EM ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA 

RESUMO 

Tendo em mente um meio de economia de energia e 

tentando atender a uma causa social, este projeto 

visa uma forma alternativa e econômica para a 

produção de energia elétrica a ser utilizada na 

iluminação pública. A ideia é através de painéis 

solares fotovoltaicos capturar a radiação solar e 

transforma-la em energia elétrica, que servirá como 

fonte energética usada na iluminação pública. Além 

de ser uma fonte limpa e renovável, a energia solar 

está disponível de forma totalmente gratuita e 

abundante o que a torna uma prática bastante 

produtiva e eficaz em termos econômicos.

ABSTRACT 

Having in mind a means of saving energy and trying 

to meet a social cause, this project aims at an 

alternative and economical way to produce electricity 

to be used in street lighting. The idea is through 

photovoltaic solar panels to capture solar radiation 

and turn it into electrical energy, which will serve as 

the energy source used in street lighting. In addition 

to being a clean and renewable source, solar energy is 

available in a totally free and abundant way which 

makes it a very productive and economically efficient 

practice. 

1 INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é um quesito essencial à qualidade de vida da população nos centros 

urbanos e também rurais. Ela atua como um instrumento de cidadania sendo um mecanismo de 

segurança noturno, permitindo ao pedestre uma visão do que está ao seu redor e proporcionando o 

tráfego de pessoas a qualquer horário. No entanto, além de sua grande importância, grande é o 

consumo de energia elétrica gerado pela mesma: “A iluminação pública no Brasil corresponde a 

aproximadamente 4,5% da demanda nacional, e a 3,0% do consumo total de energia elétrica do país. 

O equivalente a uma demanda de 2,2 GW e a um consumo de 9,7 bilhões de kWh/ano.” (SCHULZ, 

2016). De acordo com relatórios da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) sobre o consumo 

de energia elétrica por classe de consumo – residencial, industrial, comercial, iluminação pública, 

rural e demais classes –, no último ano (2016), só com iluminação pública foram mais de 3,9 bilhões 

de reais na receita (sem tributos). Sendo assim, torna-se evidente os muitos gastos com iluminação 

pública.  

PALAVRAS-CHAVE: Iluminação pública, energia renovável, autossustentável. 

KEYWORDS: Public lighting, renewable energy, self-sustaining. 
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Este quadro pode ser mudado através de um meio alternativo e autossustentável para a geração 

de energia elétrica em postes, luminárias e quaisquer outros que condizem à iluminação pública, por 

meio da implementação de um novo sistema baseado em um tipo de energia renovável: a solar. 

Usaremos um sistema fotovoltaico conectado à rede (On-grid ou Grid-Tie) que promove o 

aproveitamento do excedente, o enviando a rede elétrica convencional. 

Tal substituição trará muitos outros benefícios, principalmente para a população. “A 

Constituição Federal prevê, em seu art. 149-A, que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir 

contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública.” 

(COLUNISTA PORTAL – EDUCAÇÃO, 2013), sabendo-se que a COSIP é a contribuição para o 

custeio do serviço de iluminação pública, a troca de energia elétrica convencional pela a solar 

provocaria diminuição em tal taxa, sendo ela agora destinada apenas para manutenção do novo 

sistema, o excedente seria reaproveitado de modo vantajoso para a população e assim, para o 

município. 

2 METODOLOGIA 

Dentre os tipos de energia solar, há a fotovoltaica, na qual será baseada a nova implementação. 

O sistema de energia solar fotovoltaica recebe a energia do sol para posteriormente convertê-la 

diretamente em eletricidade. Esse processo é dividido em três etapas: geração de energia, 

condicionamento de potência e armazenamento (Equipe eCycle, [2010-2013]). 

A geração de energia por meio desse sistema é feita através de painéis solares fotovoltaicos: 

“Um painel solar fotovoltaico é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que possuem 

elétrons (partículas de carga negativa que giram ao redor dos núcleos dos átomos) e esses, por sua 

vez, ao serem atingidos pela radiação solar, se movimentam gerando uma corrente elétrica.” (Equipe 

eCycle, [2010-2013]). As células desse material são feitas a partir de semicondutores (como o silício 

e o germânio), ao serem expostos a radiação solar, parte dos elétrons desse material são excitados por 

fótons (partículas de energia luminosa), assim ficam energizados para se movimentarem pelo meio 

condutor. Com a diferença de potencial elétrico causada pela junção dos materiais positivo e negativo, 

há a formação de um campo elétrico que irá atrair os elétrons livres, dando origem a uma corrente 

elétrica, que essa por sua vez, será para alimentar a bateria. Existem ainda dois tipos de sistemas 

fotovoltaicos, os conectados à rede, On-grid (ou Grid-Tie), e os isolados (autônomos) que são os Off-

grids. O sistema conectado à rede permitirá o aproveitamento de todo o excedente de energia 

produzido que será enviado de volta para a rede convencional de energia elétrica.  

O armazenamento será feito através de baterias que acumularam energia durante o dia para 

fazerem uso durante a noite. A nova implementação conta ainda com a substituição das lâmpadas de 

vapor de sódio e de mercúrio muito comumente usadas, pelas lâmpadas de led, que além de apresentar 

vida útil bem maior, gera luz através de diodos emissores de luz que não emitem gases, sendo assim 

não prejudicial ao meio ambiente. Portanto a iluminação com led em postes e luminárias, se torna 

mais rentável, embora, apenas a longo prazo.  

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Levando em consideração a importância da iluminação pública para a segurança e mobilidade 

dos cidadãos e os altos gastos que o governo tem para garantir esse direito à população, espera-se que 

com a implementação deste projeto haja uma notória diminuição nas despesas com iluminação 
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pública, tanto para o governo como para os moradores, que terão em suas contas uma redução na taxa 

COSIP (contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública). Outro grande alvo almejado 

é a diminuição dos impactos ambientais.  O processo de geração de energia solar não traz males ao 

meio ambiente, pois não emite gases poluentes nocivos à saúde humana e que contribuem para o 

aquecimento global. Entretanto essa ainda não é uma alternativa tão acessível. A energia solar em si 

é gratuita, as despesas estão na verdade no processo de obtenção e instalação do sistema que 

transforma a energia solar em energia elétrica. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, é perceptível que a energia solar além de ser uma solução para os altos 

gastos governamentais com iluminação pública, é uma ótima aliada ao meio ambiente, por ser uma 

energia limpa, renovável e que necessita de pouca manutenção. Todavia é importante salientar que 

apesar de todos os seus benefícios, esse tipo de energia ainda demanda um investimento bastante 

elevado em sua fase inicial e resultados a longo prazo, mas apresenta grande retorno. 
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RESUMO 

Os cemitérios são de grande importância para a 

população, porém o serviço oferecido deixa a desejar. 

A pesquisa tem por objetivo analisar as causas que 

afetam a qualidade do serviço oferecido pelo 

cemitério público estudado. A principal ferramenta 

utilizada como ponto de partida foi o brainstorming, e 

a partir deste, foi construído um diagrama de causa e 

efeito para uma análise mais precisa. Após analisar os 

dados, espera-se obter práticas que influenciem 

positivamente no nível de serviço. 

ABSTRACT 

The cemeteries are of great importance to the 

population, but the service offered leaves little to be 

desired. The research aims to analyze the causes that 

affect the quality of the service offered by the public 

cemetery studied. The main tool used as a starting 

point was brainstorming, and from this, a cause and 

effect diagram was constructed for a more precise 

analysis. After analyzing the data, it is expected to 

obtain practices that positively influence the level of 

service. 

1 INTRODUÇÃO 

Para uma empresa obter sucesso precisa seguir algumas, regras de forma a alinhar seus 

objetivos com as necessidades dos clientes, como por exemplo, manter o foco, agir de forma 

organizada e ética, com funcionários capacitados e motivados, seja ela prestadora de serviço ou de 

industrialização. Com os cemitérios públicos deve-se tomar postura similar pois também se trata de 

PALAVRAS-CHAVE: nível de serviço, qualidade, serviço público. 

KEYWORDS: service level, quality, public service. 
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uma empresa, que presta serviços à comunidade. 

Com o passar dos anos os cemitérios públicos tendem a apresentar diversos problemas, como 

os de danos causados pelo tempo ou até mesmo de atos de vandalismo, superlotação; necessitando de 

zelos. E segundo a prefeitura de Natal – RN, compete à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – 

SEMSUR: 

II – Administrar, fiscalizar, implantar, regular e racionalizar os serviços urbanos em cemitérios 

públicos, áreas públicas, horto municipal, solo urbano, iluminação pública convencional e especial 

de vias e logradouros públicos, feiras livres, mercados públicos, apreensão de animais, modulares e 

de serviços, lavanderias públicas e outros serviços públicos municipais; 
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A construção desse trabalho visa elencar as principais dificuldades que estão presente no 

cemitério de Ponta Negra na cidade de Natal, e com isso sugerir melhorias a fim de solucionar os 

problemas observado. Com a utilização da ferramenta brainstorming que foi realizado através de 

visitas técnicas ao local e a partir deste, a equipe utilizou os dados recolhidos na criação de um 

diagrama de causas e efeitos, também conhecido como diagrama de Ishikawa, no qual foi escolhido 

um problema principal que afeta diretamente a qualidade do serviço oferecido, sendo este o problema 

no endereçamento dos túmulos, e, a partir dele, de acordo com os resultados obtidos no brainstorming, 

as causas e as causas das causas desse problema. Espera-se obter, a partir deste trabalho, de forma 

quantitativa e qualitativa, as principais causas dos problemas citados, de forma que, a partir dessa 

análise, sejam propostas melhorias no setor. 

2 METODOLOGIA 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, e visitas ao cemitério estudado, para 

a familiarização dos pesquisadores com o setor estudado e com os colaboradores funcionários do 

cemitério. Depois da etapa inicial foi realizado o brainstorming juntos aos funcionários do cemitério, 

no qual a partir de duas questões dadas pela equipe, os colaboradores apresentariam quaisquer 

palavras ou termos que viessem à mente, relacionadas ao assunto. 

A partir dos resultados do brainstorming, foi feita uma análise crítica quantitativa e qualitativa 

com os dados obtidos e partir destes, criado um diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, 

escolhendo um problema principal como base para o diagrama. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O brainstorming ocorreu no cemitério as perguntas que serviram de base para técnica foram : 

1. O que mais dificulta o trabalho no cemitério?

2. Que causas são atribuídas a tais problemas?

E, a partir dessas perguntas foram obtidos uma grande variedade de termos e palavras, os quais 

a equipe, após uma análise crítica, resumiu em problemas e causa principais, que davam origem ao 

restante dos termos. Foi realizada uma contagem de quanta vezes esses problemas foram citados, 

mesmo que indiretamente, chegando aos seguintes resultados: 

Quadro 1. Problemas apresentados no brainstorming 

Problema Principal Quantidade de vezes mencionado 

Burocracia 6 

Estrutura precária 7 

Fonte: Arquivo dos autores 
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É válido mencionar que entre os problemas derivados da burocracia estão a falta de 

funcionários, a falta de documentação necessária por parte das famílias que utilizam o serviço, 
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dificuldade de comunicação com a secretaria responsável e impedimentos em relação às verbas para 

melhorias na segurança. 

Em relação à segunda questão apresentada foram obtidos os seguintes resultados: 

Quadro 2: Causas apresentadas no brainstorming 

2. Causas Vezes mencionadas 

Setor esquecido 8 

Falta de planejamento da secretaria responsável 7 

Fonte: Arquivo dos autores. 

Após analisar os resultados, iniciou-se a construção do diagrama de causa e feito, ou diagrama 

de Ishikawa, que segundo Scartezini (2009), permite a visualização de um problema principal e seus 

principais efeitos e causas, podendo identificar as possibilidades das várias causas que causam efeitos, 

como comenta Chiavenato (2010). 

Figura 1- Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Arquivo dos autores. 

Como problema principal, teve-se a dificuldade em encontrar os túmulos e em relação ao 

método, as causas encontradas foram a burocracia excessiva e a ineficácia da elaboração de um 

método específico do problema, que por sua fez tem como causa a falta de investimento, que mostra 

1969
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a falta de prioridade da secretaria em relação ao setor, também podendo ser percebida na estrutura 

inadequada da sala de administração. 

No subtema máquina, o principal causador do problema é a falta de um computador, que é 

acarretada pela falta de segurança do cemitério juntamente com a falta de recursos disponível para a 

compra do equipamento. 

No que se refere à medida ainda não há uma forma de codificação que consiga atuar de 

maneira prática na procura por túmulos específicos. Em relação ao meio ambiente, o espaço é 

inadequado, pois foram alocados túmulos em lugares não permitidos que são muito próximos ao 

muro. 

Em relação ao material seria necessário que houvessem placas que identificassem os números 

de acordo com o método de codificação utilizado, porém as placas são de responsabilidade das 

famílias, e estas também não priorizam melhorar as condições do serviço utilizado, como causa deste 

fator tem o tabu social em relação ao cemitério, acrescentado ao problema de falta de segurança 

novamente. 

Em relação à mão de obra, é dado como causa a escassez de recursos destinados ao cemitério, 

acarretando em más condições de trabalho aos funcionário, somado à falta de qualificação dos 

mesmos, apresentando novamente, a falta de planejamento em relação ao setor. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a importância cultural e emocional que o cemitério público tem para a 

população, é de grande valia que o serviço oferecido seja de qualidade. Sendo assim, a partir das 

ferramentas e técnicas utilizadas na pesquisa, visam encontrar soluções viáveis que proporcionem 

melhorias consistentes com a expectativa da população que utiliza os serviços mencionados, visto 

que os mesmos se encontram insatisfatórios atualmente. 
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PROJETO MINIEMPRESA- ECOLUMI: EM BUSCA DO 

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL E INOVADOR. 
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RESUMO 

O trabalho descreve as atividades realizadas pelo 

Programa Miniempresa da Junior Achievement em 

parceria com a ITCART- Incubadora Tecnológica de 

Cultura e Arte do IFRN/CAL, que deu origem a 

miniempresa ECOLUMI S.A/E, como forma de 

vivenciar o empreendedorismo. Desenvolveu-se uma 

luminária com foco em sustentabilidade e 

funcionalidade, por meio da reutilização de materiais. 

Simulou-se a criação de uma miniempresa durante 

quatro meses, com encontros semanais, trabalhando 

Finanças, Produção, Marketing e Recursos Humanos. 

A Ecolumi recebeu o prêmio da JARN de Produto 

Destaque. 

ABSTRACT 

This paper describes the activities carried out during 

the Junior Achievement Mini-Company Program in 

partnership with ITCART - IFRN / CAL 

Technological Incubator of Culture and Art, which 

gave birth to the mini-company ECOLUMI S.A / E, 

as a way of experiencing entrepreneurship. A 

luminaire focused on sustainability and functionality 

was developed, through the reuse of materials. 

Simulated the creation of a mini-company for four 

months, with weekly meetings, working Finance, 

Production, Marketing and Human Resources. 

Ecolumi received the JARN Award for Featured 

Product. 

INTRODUÇÃO 

Uma incubadora é uma entidade que tem por objetivo oferecer suporte a empreendedores para 

que eles possam desenvolver ideias inovadoras, transformá-las em empreendimentos de sucesso e 

seguir de forma a aliar desenvolvimento econômico e social, pautado no modelo e soluções de 

negócios viáveis e sustentáveis.  

A Incubadora Tecnológica de Cultura e Arte – ITCART do Campus Cidade Alta é integrante 

da rede de Multincubação Tecnológica – MIT, do IFRN e realiza diversas ações, dentre elas 

destacamos as que foram intenções do Projeto Miniempresa- Ecolumi, a saber: 

• Realização de ações (palestras, reuniões, workshops etc.) que promovam a difusão do

empreendedorismo na comunidade acadêmica e externa.

• Estimular um banco de ideias inovadoras no Campus através de ações que evolvam toda a

comunidade acadêmica.

PALAVRAS-CHAVE: empreendedorismo, incubadora, sustentabilidade 

KEYWORDS: entrepreneuship, incubator, sustainability. 
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Pautado nas ações citadas acima, concretizou-se uma parceria com a associação educativa sem 

fins lucrativos Junior Achievement do Rio Grande do Norte– JARN, mantida pela iniciativa privada, 

cujo objetivo é despertar o espírito empreendedor nos jovens ainda no ambiente escolar, estimulando 

o desenvolvimento pessoal, através da visão do mundo dos negócios e facilitando o acesso ao

mercado de trabalho. Essa parceria foi realizada por meio do Programa Miniempresa da JARN que,

assim como a incubadora visa estimular o empreendedorismo de forma a inserir os jovens no mercado

de trabalho, as ações do programa foram voltadas a estimular ideias inovadoras na comunidade

acadêmica do campus do IFRN – Cidade Alta.

O Programa Miniempresa estabeleceu como foco, dentro da ITCART, o lançamento de um 

produto inovador produzido pela equipe de alunos selecionados (achivers) que, em 4 meses de 

projeto, dedicaram-se a criar e vender o produto dentro da escola e em duas feiras proporcionadas 

pela JARN; uma no Natal shopping e outra no Praia Shopping. O papel da equipe de advisers, nome 

dado aos colaboradores do programa pela JARN, professores do quadro de consultores da ITCART, 

foi o de prestar assessoramento a Miniempresa nas áreas de: Marketing, Produção, Gestão de Pessoas 

e Finanças. A equipe de professores buscava propor ações que promovessem o empreendedorismo, 

por meio de oficinas e reuniões com os alunos. 

Esse Programa é composto de 16 encontros presenciais, chamados de jornadas, que seguem 

um cronograma disponibilizado pela Junior Achievement com todas as atividades semanais a serem 

desenvolvidas, já que esse programa ocorre simultaneamente em várias instituições de ensino.  Dessa 

forma, todas as escolas seguem uma metodologia de ação comum disponibilizada pela JARN, mas 

na medida em que as atividades eram desenvolvidas, sempre buscamos fazer as adaptações 

necessárias à nossa realidade. E, para o desenvolvimento dessa ação de incentivo ao 

empreendedorismo pela ITCART, intitulamos internamente o Projeto Miniempresa como Ecolumi, 

com os seguintes objetivos: 

Objetivo Geral 

Possibilitar aos alunos a vivência do empreendedorismo por meio da simulação de uma 

miniempresa. 

Objetivo Específicos 

• Vivenciar 4 funções básicas da administração: Produção, Marketing, Recursos

Humanos e Finanças;

• Estabelecer de metas para cada função organizacional;

• Elaborar missão, visão e valores da miniempresa;

• Realizar oficinas de treinamento de vendas e marketing;

• Realizar oficinas de capacitação relacionadas ao processo de produção.

O Projeto Miniempresa deu origem a Ecolumi S.A/E, nome dado a miniempresa criada pelo 

grupo de alunos selecionados, originários do Curso Integrado em Multimídia, Curso Técnico de 

Eventos e Guia de Turismo. Desde o início o desafio já se apresentava, ao se formar uma equipe 

multidisciplinar, para de forma coletiva e colaborativa desenvolver um produto, buscar soluções para 

os problemas, e atender aos gostos dos consumidores. A Ecolumi estabeleceu-se com a missão de 

comercializar luminárias sustentáveis, na perspectiva de reutilização de materiais, contribuindo com 

a coletividade e possibilitando novos fins com criatividade, estética e funcionalidade. 
A missão da Ecolumi percebida pelos alunos remeteu ao empreendedorismo sustentável, na 

perspectiva abordada na Revista Economia e Gestão com o título “O empreendedorismo sustentável 

e o processo empreendedor: em busca de oportunidades de novos negócios como solução para 

problemas sociais e ambientais. Essa abordagem requer dos administradores ou empreendedores uma 
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Tradicionalmente, o estudo das organizações foi desenvolvido dissociado do campo 

relacionado com a biosfera e a comunidade (GLADWIN; KENNELY; KRAUSE, 

1995), assim, se faz necessária uma mudança no campo de estudo da administração 

e dos negócios, de forma a inserir uma visão mais holística, tanto nos domínios 

econômicos quanto nas questões sociais e ambientais das organizações. É essa visão 

integrada que proporciona o entendimento do conceito de empreendedorismo 

sustentável. Assim podemos pensar também no conceito de empreendedor 

destacado: os empreendedores são estudados como agentes de mudança econômica 

e social, que podem ser motivados por outros fatores além da obtenção de lucros 

(DEES, 1998) e na criação de novos bens e serviços para a sociedade (SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000). (BOSZCZOWSKI. A. K; TEIXEIRA, R, 2012, 

pag.146) 

Diante do exposto, as Luminárias produzidas foram feitas com uma base de madeira de 

reaproveitamento, a cúpula composta por Latas de alumínio (leite em pó) e revestidas de vinis 

adesivos. E um cabide de roupa de madeira unia base e cúpula, em um dos modelos de luminária 

desenvolvido. Entre as ações do marketing, estava a criação dos vinis para revestir as latas para 

agregar valor ao produto, o que resultou na produção de catálogo com mais de 500 opções de estampas 

baseadas nas chamadas linhas temáticas, que são 12: Geométricas; Florais e Ornamentos; Indiana; 

Ícone; Super-heróis; Música, Religiosa, Infantil, Cinema; Séries, Times e Diversas.  

O produto Luminárias Sustentáveis contava com uma embalagem feita de papel mais próximo 

ao conceito de sustentabilidade, em relação a outras matérias como o plástico, que apresenta um maior 

tempo de decomposição na natureza.  A embalagem era acompanhada do manual de instrução de uso 

do produto para assegurar a durabilidade e sugeríamos a indicação do uso de lâmpadas led.  

2 METODOLOGIA 

Conforme descrito anteriormente, o Programa Miniempresa ocorre simultaneamente 

em diversas instituições de ensino do Rio Grande do Norte, por isso segue uma metodologia de 

trabalho comum a todas. Cada Encontro realizado é chamado de Jornada. E cada jornada 

possui ações específicas a serem realizadas.  As Jornadas normalmente são semanais, mas 

algumas vezes foi necessário realizar mais de uma para que pudéssemos acompanhar as 

outras instituições, pois começamos com atraso devido às férias. O projeto foi realizado entre os 

meses de abril a julho de 2017.  Após as 16 jornadas, foi realizada a Formatura, com 

recebimento de certificado de participação, e o Projeto Miniempresa Ecolumi recebeu também 

uma a premiação: Prêmio Produto Destaque 2017.  

Todos as jornadas possuíam a duração de três horas e meia. Em cada uma delas, eram 

tratados temas referentes ao funcionamento da miniempresa, como, por exemplo, escolha do 

produto após pesquisa de mercado, desenvolvimento de logomarca, definição de custos de 

produção de cada luminária, dos impostos e encargos sociais. Esses temas se referiam as 

quatro áreas básicas da administração: Produção, Marketing, Finanças e Recursos Humanos.  

Segue o cronograma de trabalho da JARN seguido ao longo da execução do projeto: 
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 Fonte: JARN 2017 CRONOGRAMA 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para que o produto pudesse se concretizar, logo precisou que houvesse a participação da 

comunidade como colaboradora na doação de matérias primas para o processo produtivo da 

luminária. A madeira (base e hastes) foi adquirida através de doações da marcenaria do IFRN Campus 

Central. As latas foram arrecadas por meio de campanhas de doações em hospitais, como Varela 

Santiago e Lida do Câncer, e em entidades como Lar da vovozinha e Durval Paiva. Vale ressaltar que 

as instituições não tinham um destino certo para as latas de alumínio e informaram que costumavam 

jogar no lixo. 

As luminárias passam por vários testes de qualidade, com profissionais da cada área 

específica, elétrica e marcenaria, para garantir uma luminária segura, que não causasse riscos aos 

clientes; inclusive, acompanhadas de manual com instruções de uso). Para isso, foram realizadas 

oficinas específicas para todos os alunos da miniempresa, fortalecendo a meta de assegurar segurança 

durante a produção, principalmente em relação a “Uso de Equipamentos da Marcenaria” e ‘Noções 

de elétrica”. O IFRN Campus Central cedeu o marceneiro (Sr. José Carlos) e o IFRN Cidade Alta 

cedeu os eletricistas da empresa Terceirizada Jaguari (Sr. Adriano e Sr. Júnior) 

A miniempresa Ecolumi formou-se com 17 participantes, divididos com base nas funções 

administrativas. Cada participante escolheu sua função, conforme afinidade, ficando assim o 

organograma da miniempresa: 
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Uma das ações realizadas pelo assessoramento à equipe de Marketing foi a realização de uma 

visita técnica à Universidade Potiguar, para que todos pudessem ter um treinamento sobre vendas e 

aplica-lo no principal ponto de vendas das luminárias, as Feiras (Natal Shopping e Praia Shopping).  

Ao longo do projeto foi realizada várias ações de marketing, como a criação da identidade corporativa 

e a inserção nas redes sociais para divulgação do produto. 

Um dos objetivos principais alcançados pela equipe de produção foi evitar o desperdício de 

matéria prima em 80% do processo de produção (meta estabelecida) por meio: das oficinas de 

capacitação para uso dos equipamentos corretamente; treinamento da equipe através da construção 

de protótipos; divisão da equipe de trabalho por afinidades e habilidades com o processo de produção; 

contagem frequentes de produtos mal-acabados. 

Para ilustrar algumas das dificuldades encontradas ao longo do projeto no processo de 

produção e ajustes nas finanças, destaca-se o quadro a seguir, acompanhado das soluções encontradas 

pelos alunos para cada problema surgido; quando necessário, os alunos receberam assessoria dos 

professores (advisers). 

Fonte: Relatório Programa Miniempresa 2017 

Problemáticas Soluções encontradas 

Orçamentos e preço 

final do produto 

Para se produzir a luminária, era necessário ter noção de todos os preços de 

insumos utilizados; muitas pesquisas de preços foram realizadas para se 

chegar ao valor final do produto, levando um tempo maior do que o esperado. 

Impressão errônea dos 

vinis adesivos 

A impressão dos vinis foi um grande agravante, pois as gráficas que 

prestaram estes serviços cometeram falhas nas impressões e assim deixamos 

de cumprir com alguns prazos de entrega. Para se resolver tal questão, 

contamos com a colaboração das gráficas, a partir de novos pedidos de vinis; 

com isso recebemos os vinis e ainda ganhamos descontos. 

Defeitos no 

madeiramento 

recebido 

Outro grande problema que, inclusive, nos afetou para a II Feira foram as 

falhas das madeiras (Bases e Hastes); as peças vinham desproporcionais para 

fixação. Foram necessários muitos testes para concertar as peças defeituosas 

e assim atrasar o mínimo possível a produção. 

Pintura dos cabides 
A pintura dos cabides foi um processo desgastante, pois os procedimentos 

para pintar os cabides tiveram de ser aperfeiçoados e assim obterem um 

acabamento perfeito. 
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Um dos maiores destaques para o projeto foi a premiação conquistada no Programa 

Miniempresa 2017 da JARN, recebendo o título de Produto Destaque pela apresentação de um 

produto com originalidade, criatividade e funcionalidade, o que condiz com a missão traçada pelos 

alunos para a Ecolumi.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da execução do projeto podemos perceber inicialmente como principal desafio 

reunir estudantes de diferentes idades e cursos para que pudessem desenvolver um trabalho de forma 

coletiva, mas à medida que eles perceberam que a miniempresa dependia do esforço de cada um, as 

diferenças se transformaram em atenuante integração.  

O fato de eles escolherem o produto e, democraticamente, os diretores de cada aérea, além de 

escolherem, conforme suas afinidades, a equipe que ia compor cada departamento da miniempresa, 

criou-se uma relação de pertencimento e responsabilidade, já vivenciando uma das características do 

empreendedor. A cada jornada, aumentava a dedicação e identificação dos alunos pelo projeto. 

Atualmente, há uma motivação dos alunos em darem sequência à produção do produto após o 

encerramento do projeto; eles continuam se reunindo para entregar as encomendas que extrapolaram 

o esperado.

Um destaque para o grande sucesso do produto foi buscar uma produção personalizada 

(conforme o gosto do cliente) através dos adesivos vinis na cúpula das luminárias.  

5 AGRADECIMENTOS 

Para a concretização do Projeto Miniempresa Ecolumi, foi preciso estabelecer 

diversas parcerias imprescindíveis, como a Junior Achievement do Rio Grande do Norte – JARN; e 

o IFRN, Campus Cidade Ata e Natal Central; a Liga do Câncer e a Cantina das Rocas (na pessoa de 

Patrícia). 
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OTIMIZAÇÃO DOS SETORES DE UMA EMPRESA DE ÔNIBUS 

RESUMO 

O presente estudo demostra a aplicação de métodos na sistematização dos processos que 

visam favorecer o desdobramento de soluções para problemas presentes dos setores de uma 

empresa de ônibus. Tem como objetivo avaliar possíveis pontos de melhorias, 

principalmente no que se refere à reorganização do arranjo físico, estimativa dos horários e 

prevenção de atrasos. A metodologia caracteriza o estudo na forma de pesquisa 

experimental, verificando as técnicas que são utilizadas e levantando as informações em cada 

setor da organização. Benefícios relevantes foram obtidos por meio da alteração do aumento 

da seqüência de saída de ônibus, com melhores estimativas de horários e prevenção de 

atrasos na partida do coletivo, determinando assim o menor intervalo de tempo. 

PALAVRAS-CHAVE: Roteirização, arranjo físico, transporte público, garagem 

ABSTRACT 

The present study demonstrates the application of methods in the systematization of 

processes that aim to favor the deployment of solutions to present problems of the sectors of 

a bus company. Its objective is to evaluate possible points of improvement, mainly regarding 

the reorganization of the physical arrangement, estimation of the schedules and prevention 

of delays. The methodology characterizes the study in the form of experimental research, 

verifying the techniques that are used and raising the information in each sector of the 

organization. Relevant benefits were obtained by means of alteration of the increase of the 

sequence of exit of bus, improving the estimated schedules and preventing delays in the 

departure of the collective thus determined the shortest time interval. 

KEYWORDS:  Routing, physical arrangement, public transportation, garage. 
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1 INTRODUÇÃO 

O transporte público é classificado como item de primeira necessidade em uma sociedade. No 

Brasil, o sistema de transporte público urbano por ônibus é responsável pelo deslocamento de 40 

milhões de passageiros diariamente, representando 87% da demanda de transporte público coletivo, 

Oliveira et al (2013). A demanda pelo transporte público urbano é crescente em escala mundial, setor 

que consome 23% da energia mundial, de acordo com estudo realizado pela ESMAP (2011b).  

Segundo Mialhe (1996 apud Fender Neto,2010), o consumo de combustível representa uma 

grande parcela dos custos operacionais de uma operadora de transporte, sendo fundamental 

importância a identificação dos parâmetros que impactam diretamente na autonomia do veículo. O 

alto consumo se dá pela exigência de utilização do motor fora da faixa econômica, podendo ser 

influenciada por diversas variáveis, tais como as expostas pela ESMAP (2011b): tamanho do veículo, 

capacidade de passageiros, potência do motor, temperatura, especificidades da rota e estilo de direção 

do motorista.  

O presente estudo tem o objetivo de analisar as técnicas de otimização de economia de 

combustível aplicadas em uma determinada empresa de transporte coletivo. Foi constatado que é 

possível efetuar diversas melhorias, com foco na sustentabilidade e redução de consumo de 

combustível e reorganização do layout da garagem   

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa baseada no estudo de caso, relacionado assim como pesquisa 

bibliográfica e qualitativa. Para sistematizar o conhecimento e conceber análises, foi adotada uma 

abordagem pragmática das informações obtidas.  

A caracterização do estudo de caso foi feita com intuito de relacionar as atividades da empresa 

e colher as informações necessárias de cada setor, com isso fazendo um estudo dos pontos fontes e 

fracos existentes que podem ser avaliados nas diversas áreas de aplicação da Logística, como 

transportes, pesquisa operacional, gestão de estoque e gestão de custos.  

Para realização do presente estudo foram realizadas visitas no Departamento de Manutenção, 

Montagem e Almoxarifado.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Operacional 

Na saída de frota da empresa estava ocorrendo um número elevado de atrasos que afetava a 

pontualidade nas viagens seguintes. Foi realizada uma análise técnica para identificar os possíveis 

motivos que causavam esses atrasos, e com isso foram identificados vários problemas, conforme 

segue: 
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1. Mesmo o  tempo gasto  entre  o momento que  o motorista registra a saída no ponto

eletrônico  e  a saída da garagem ser 5 minutos de tolerância, mesmo com esse curto

intervalo o gerente operacional não abre mão do tempo dessa tolerância;

2. O motorista era o responsável por adesivar e mudar o destino do carro, quando

necessário, nesse curto tempo;

3. O principal problema de todos é que não havia padronização na organização dos ônibus

no pátio onde são alocados, causando uma demanda de tempo enorme, entre o

motorista bater o ponto e a saída do veículo da garagem.

Foram realizadas melhorias, tais como: 

 Foi disponibilizado mais um manobrista na garagem para compor o quadro, ficando assim

com dois; o manobrista tem a relação dos veículos ordenados pelo horário de saída, na

manhã seguinte do primeiro ao último, com o objetivo de organizar de forma a obedecer

o horário de saída, deixando-os em frente à rendição (local onde os motoristas registram

ponto). 

 A contratação de um colaborador auxiliar, responsável pela preparação dos veículos,

adesiva e mudança de destinos, quando necessário. Foi uma das melhorias que causou

maior impacto na diminuição do tempo de saída da frota.

 Um outro fator que contribuiu para amenizar os atrasos foi a organização dos veículos na

chegada da frota a garagem, pois anteriormente os veículos eram deixados de forma

desordenada, passou-se a organiza-los por linha e horário de saída no dia anterior, com

isso o manobreiro tem noção da localização dos mesmos.

Com todas essas alterações os motoristas ficam apenas com a responsabilidade de registrar o 

ponto e se dirigir até os ônibus que ficam prontos a saída de garagem, houve um resultado bastante 

significativo em relação aos atrasos que em uma frota de 100 ônibus aproximadamente 50% saiam 

atrasados, atualmente esse índice em média é de 5%. 

3.2 Financeiro  

Identificou-se o setor do almoxarifado como o principal responsável por uma demanda elevada 

de recursos, dentre os insumos do estoque que tem um custo elevado o combustível (óleo Diesel) é o 

que causa maior impacto, chegou-se a essa conclusão através do método de estudo da curva ABC, 

que tem como objetivo identificar os produtos com maior número de saída e valor agregado.   
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Dados primários dos autores (2017) 

Objetivando amenizar o impacto da utilização ineficiente da frota, fizeram-se estudos técnicos 

que identificaram gasto excessivo de combustível. O estudo baseou-se em aferir a forma como os 

operadores lidavam com os veículos, levando em consideração a operacionalização, dentre os fatores 

analisados, tivemos tempo de viagem, rotação do veículo em marcha lenta, aceleração além do 

necessário para o deslocamento do veículo.  

O estudo técnico ficou a cargo de um especialista em operação de veículos, “o instrutor “que 

realizou viagens nos veículos da empresa, na companhia do respectivo motorista do veículo, que 

recebia informações de operacionalização de forma a gerar economia de combustível e diminuir o 

desgaste excessivo de componentes do veículo, o projeto foi nomeado de direção econômica. Como 

resultante desse processo obteve-se índices de consumo por veículo que serviria como parâmetro a 

ser alcançado por os motoristas da empresa.   

O foco principal do projeto é a economia de combustível, para tanto foi criado uma mecanismo 

de incentivo para alcançar tal meta, o motorista que obter valores abaixo do determinado pela 

empresa, receberá um percentual de 10% do valor economizado, visando a boa conduta dos 

operadores criou-se o acréscimo de 5% em cima do economizado, caso o operador não tenha falta 

disciplina, tais como: falta justificada ou não, atestado médico, colisões, multas e/ou qualquer falha 

que necessite medida disciplinar. A forma de pagamento se dar através de um cartão eletrônico de 
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uma instituição bancária, cujos valores obtidos pelos operadores são creditados na conta dos mesmos. 

Os dados relativos a cada valor pago aos motoristas que fazem jus a bonificação do projeto, é 

apresentado em reunião da gerência com os operadores.  

O resultado obtivo pelo projeto foi positivo, pois em poucos meses de atuação do projeto 

houve uma redução do consumo de combustível de aproximadamente 30.0000 litros de combustível, 

outros pontos que merece destaque são, a diminuição do desgaste de peças dos veículos, redução no 

número de atestados médicos e faltas e também houve redução de medidas disciplinares.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por finalidade analisar determinados problemas que estavam afetando os 

setores da empresa, operacional e financeiro, para isso foi feito um levantamento de dados com o 

objetivo de desenvolver técnicas.  

No setor operacional houve uma melhora bastante significativa do ponto de vista do número 

de atrasos, houve uma redução conforme dados anteriormente apresentados de aproximadamente 

45%, além de otimização na organização dos veículos dentro da garagem, com isso os manobreiros 

passaram a demorar menos tempo no deslocamento dos veículos.  

No setor financeiro, relacionado ao consumo de combustível, houve uma melhoria 

considerável, reduziu-se em média 30.000 litros de combustível ao mês que eram desperdiçados por 

uma operação inadequada. Há, contudo, outros fatores que dificultam uma economia mais acentuada, 

a idade da frota que em média é de oito anos, esse problema tem reflexo direto em uma melhoria no 

progresso do projeto e alguns outros casos isolados de indisciplina de alguns colaboradores que ainda 

não se adequaram ao novo sistema de operar os veículos.  
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APLICATIVO PARA DELIVERY DE MEDICAMENTOS 

RESUMO 

O trabalho tem a pretensão de melhorar, agilizar e 

ajudar os usuários que no dia a dia faz compras em 

farmácias/drogarias. Será desenvolvido um 

aplicativo para dispositivos móveis (smartphone ou 

tablet) no sistema operacional Android, que contará 

com a função de realização das compras dos 

produtos, e ainda a função de programar o uso dos 

remédios, onde emitirá um alarme sonoro com a 

quantidade e nome do medicamento de acordo com 

o tempo programado pelo usuário. Assim, não tendo

uma única utilidade.

ABSTRACT 

The work intends to improve, speed up and help the 

users who in day-to-day purchases in pharmacies / 

drugstores. An application for mobile devices 

(smartphone or tablet) will be developed in the 

Android operating system, which will have the 

function of making the purchases of the products, 

and also the function of programming the use of the 

medicines, where it will sound an alarm with the 

quantity and name According to the time 

programmed by the user. Thus, not having a single 

utility. 

1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de ter, o mais rápido possível, os bens de consumo adquiridos é uma das 

consequências da falta de tempo da sociedade moderna, que ganhou ênfase com o desenvolvimento 

desenfreado da tecnologia. Realizar atividades diárias com facilidade, comodidade e agilidade 

tornaram-se parte do cotidiano do ser humano. E isso é proporcionado pelas tecnologias de 

informação e comunicação aplicadas a educação, entretenimento, saúde e operações comerciais, 

entre outros, dos mais diversos tipos e finalidades (MONDSTOCK, 2016). 

Com o passar do tempo, a acessibilidade tem deixado de ser uma escolha e passou a ser uma 

necessidade. As diversas atividades que as pessoas realizam diariamente e, muitas vezes, 

simultaneamente, incentiva que a tecnologia seja utilizada como forma de auxílio para desempenhar 

parte dessas atividades. Como exemplo, cita-se os aplicativos web e móveis que se destacam no uso 

de operações comerciais, pois são de fácil acesso se comparados aos aplicativos desktops e 

baseados em redes proprietárias (MONDSTOCK, 2016). 

Nove em cada dez brasileiros já tem um celular, sendo que 57% da população possui 

smartphone (...). Os números revelam que ainda há um mercado a ser explorado, mesmo com a 

PALAVRAS-CHAVE: Medicamentos, aplicativo, android. 
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crise econômica (MEDEIROS, 2016). Isso implica dizer que os meios de comércio que não se 

adaptarem a esse novo estilo de mercado, pode perder espaço para empresas concorrentes. 

Além do crescimento de linha móveis ante fixas, o uso do Wi-Fi também cresceu. Com um 

aumento de 40 pontos percentuais, o Wi-Fi teve 62% de penetração. Como consequência, o gasto 

médio do brasileiro com telefonia (ARPU) caiu entre os usuários de smartphones, de R$ 63,54 no 

segundo trimestre de 2014 para R$ 57,65 no mesmo período de 2016 (MEDEIROS, 2016). 

Com a acessibilidade da internet, e o aumento de uso dos smartphones, o presente trabalho 

visa oferecer um aplicativo de compras online de medicamentos no formato delivery, denominado 

MedGo. O aplicativo ainda terá a opção de programar o uso do medicamento, onde o usuário irá 

colocar os horários e quantidades por dia do remédio, assim, não tendo que se preocupar que irá 

esquecer-se de fazer o uso, uma vez que quando dada certa hora que foi programada o aplicativo vai 

notificar de maneira semelhante a um alarme e, notificando qual medicamento e sua respectiva 

quantidade. Para um melhor entendimento, o aplicativo contará com uma interface de fácil 

compreensão e de linguagem acessível para todos. 

As compras de medicamentos é algo do dia a dia, comum e simples, que não necessita da 

presença física para teste ou provação (como na compra de roupas, calçados, entre outros), assim, 

podendo ser realizada de maneira online. 

Suponhamos que com o uso do aplicativo, assimilando o tempo gasto e a praticidade de 

compra com as informações obtidas através de pesquisas é possível concretizar-se, de forma 

estratégica, as melhores formas para compra dos produtos é com o aplicativo desenvolvido.  

As empresas irá aumentar seu faturamento, tendo como diferencial de atendimento o 

aplicativo que deverá atingir um público alvo maior e usando dele como forma de publicidade para 

seu estabelecimento. 

Os usuários compraram com um preço mais baixo, uma vez que poderá comparar com 

outros estabelecimentos e escolher como desejado. A entrega será mais rápida, já que irá ter as 

empresas mais próximas a si. 

Com a opção de programar o uso do medicamento adquirido a partir do aplicativo, ou não, o 

App irá auxiliar os usuários que por sua vez não terá que se preocupar em ficar olhando as horas 

para ver se já deve fazer o uso do remédio. 

2 METODOLOGIA 

Como método foi utilizado o modelo incremental. Esse modelo foi utilizado porque como os 

requisitos são poucos e então será possível fazer testes e integrações desde o inicio do projeto, 

embora a aplicação tenha implementação relativamente complexa em decorrência das tecnologias.  

Foi realizada uma pesquisa por aplicativos semelhantes ou que realizassem funcionalidades 

relacionadas à delivery de farmácias como o aplicativo Farmácia Digital que possui alguns aspectos 

semelhantes. Essa busca auxiliou a redefinir regras de negócio, uma dessas regras é que o banco de 

dados da farmácia exportaria os dados dos produtos por meio de um arquivo no formato  eXtensible 
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Markup Language (XML) que disponibilizaria ao aplicativo e então seria gerado outro arquivo 

XML com a movimentação  desses produtos para assim ser feita a saída no banco de dados da 

farmácia. 

O desenvolvimento foi realizado utilizando a linguagem Java e demais tecnologias 

relacionadas que estão listadas a seguir: 

 Android Studio: Ambiente de desenvolvimento

 Visual Paradigm: Modelagem dos requisitos, casos de uso e diagrama de entidades e

relacionamentos do banco de dados, modelagem do banco de dados.

 Apache Tomcat: Servidor web

 Postgres: Banco de dados

 Java: Linguagem de programação

 Json: Intercâmbio de dados

 XML: Formatação de dados

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

É esperado que com o aplicativo facilite a compra de medicamentos e auxilie o uso dos 

mesmos com a função programar uso. O modo de desenvolvimento é diferente de outros já feitos 

de projetos semelhantes, pois, a busca é por um sistema nacional que possa não ter só uma função 

de compra ou comparação de preço, mas que sirva no dia a dia do usuário enquanto não tenha a 

necessidade de fazer outro pedido, um ponto talvez não pensado ou que não tiveram êxito de 

trabalhos parecidos com esse. 

Durante o desenvolvimento e ao fim do projeto, espera-se desenvolver um produto funcional 

com boas características estruturais e funcionais, com boa precisão e total desempenho, não só para 

situações de necessidades de compra, mas também para o uso diário visando o auxílio com o 

horário de tomar os medicamentos. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para planos futuros desejamos colocar em cada produto a sua respectiva bula, que terá uma 

visibilidade melhor, diferente das impressas que acompanha os medicamentos com letras 

minúsculas e na sua grande maioria com difícil compreensão. 

5    REFERÊNCIAS

MEDEIROS, Henrique. 57% da população brasileira usa smartphone. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/tecnologia/57-da-populacao-brasileira-usa-smartphone-diz-estudo/>. 

Acesso em: 04 jul. 2017. 

V SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | III SECITEX 

MONDSTOCK, Douglas Luiz. APLICATIVO PARA DELIVERY EM SUPERMERCADOS. 

Pato Branco: [s.n.], 2016. 73 p. Disponível em: 

<http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/7178/1/PB_COADS_2016_1_02.pdf>. 

Acesso em: 06 jul. 2017. 

1986



V



ENGENHARIAS
PÔSTER



MINIMIZE - Método Manual para Redução de Dimensões, Peso e Dissipação de 
Potência Elétrica em Sistemas Eletrônicos 

RESUMO 

O dado projeto propõe o desenvolvimento de um 
processo de fabricação de Placas de Circuito 
Impresso (PCIs) de baixo custo, dimensões e 
peso reduzidos, e baixo consumo de potência. 
Trata-se de uma pesquisa experimental cujo fim 
é desenvolver uma metodologia para a 

montagem de sistemas eletrônicos de baixa e 
média complexidade em pequena escala de 
produção. Utilizando a Tecnologia de Montagem 
em Superfície em um processo totalmente 
manual, ou seja, sem a utilização de 
equipamentos de alto custo.

ABSTRACT 

The present project proposes the development of 
a Printed Circuit Board (PCB) fabrication 
process with low cost, reduced dimensions and 
weight and low potency consumption. It is an 
experimental research which objective is to 

develop a methodology for a low and average 
complexity electronics systems montage, in low 
scale of production. Using the Surface Montage 
Technology in a completely manual process, that 
is, without the use of high cost equipments.

1 INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico é parte inerente ao desenvolvimento humano. Assim como em outras 
áreas, a eletrônica é de grande importância no mundo contemporâneo, uma vez que os diversos 
processos de globalização se relacionam diretamente com a descoberta e evolução dos sistemas de 
comunicação e informação. 

Após a invenção do transistor, que inaugurou a era da microeletrônica, essa ciência tem 
ocupado espaços cada vez maiores nas ações humanas. Equipamentos de uso diário, como o celular 
e o computador, tornaram-se imprescindíveis e experimentaram um avanço exponencial nas últimas 
décadas. A evolução relacionada a sistemas eletrônicos leva necessariamente a redução do tamanho 
e peso, ao aumento da robustez e ao menor consumo de potência. 

O custo para aliar essas características à produção de Placas de Circuito Impresso é alto. A 
técnica mais adequada, representada pela tecnologia Surface-Mount Technology (SMT), exige 
maquinários específicos e grandes investimentos que só se justificam na produção em larga escala. 
Logo, é evidente que as técnicas de fabricação utilizadas pelas grandes indústrias são inacessíveis ou 
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até mesmo impossíveis de se executar quando se confecciona um protótipo idealizado por um 
desenvolvedor independente ou por grupos de pesquisa acadêmicos.  

Nesse contexto, para um usuário comum, o uso tradicional da tecnologia SMT acaba por se 
tornar um fator limitante ao desenvolvimento de um protótipo, tendo como consequência a utilização 
de métodos elementares e de baixa complexidade quando da realização dessa etapa de projeto. 

Com frequência, ideias inovadoras de diferentes áreas necessitam de sistemas eletrônicos 
para a sua implementação. Portanto, é natural que a eletrônica embarcada em tais soluções acompanhe 
o seu caráter inovador. Neste sentido, observando a grande demanda por circuitos eletrônicos
demonstrada por projetos de pesquisa desenvolvidos nas diversas unidades do Instituto Federal de
Ciência Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), este projeto propõe o
desenvolvimento de um método manual e de baixo custo, capaz de suprir a demanda observada. Trata-
se de um conjunto de procedimentos que permitirá a fabricação de PCIs de baixa e média
complexidade, em pequena escala de produção e utilizando uma tecnologia capaz de minimizar o
tamanho, o peso e o consumo de potência dos circuitos eletrônicos demandados.

Assim, o projeto MINIMIZE tem como principal objetivo desenvolver e disponibilizar um 
método, de baixo custo, que permita substituir sistemas eletrônicos executados em protoboards e/ou 
em placas de circuito impresso artesanais, por sistemas fabricados utilizando-se tecnologia SMT, 
promovendo, dessa forma, significativas mudanças nas dimensões, peso e qualidade das PCIs 
fabricadas, tornando-as compatíveis com o caráter inovador dos projetos demandantes.  

2 METODOLOGIA 

Partindo da hipótese de que é possível realizar uma técnica manual e de baixo custo para a 
montagem de PCIs utilizando a Tecnologia SMT, foi efetuada uma pesquisa experimental a fim de 
comprovar essa pressuposição.  

Isto posto, executou-se uma revisão bibliográfica, na qual fez-se um aprofundamento teórico 
em temas pertinentes às tecnologias de montagem de PCIs. Para tanto, foram utilizados materiais 
didáticos disponibilizados por universidades, dissertações de mestrado, relatórios de estágio e artigos 
publicados em revistas e em sites especializados, ressaltando-se que a característica do material 
pesquisado é determinada pelo segredo industrial que resguarda a temática. 

Visando aplicar os conhecimentos teóricos previamente adquiridos, projetou-se um circuito 
eletrônico para ser prototipado em uma PCI. Os esquemáticos e layouts dos circuitos foram 
desenvolvidos utilizando-se a ferramenta de Computer-Aided Design (CAD) PROTEUS versão 7.10. 
Para produzir os fotolitos requeridos nos processos de fotolitografia, usou-se uma impressora a jato 
de tinta para imprimir o padrão em um filme transparente de alto brilho tamanho A4, marca Filipaper. 
Então, exportou-se o layout do circuito em formato PDF, buscando manter a proporcionalidade deste 
na impressão. 

Para uma melhor execução do processo de fotolitografia idealizado a partir da revisão 
bibliográfica efetuada, o óxido nativo da superfície dos filmes de cobre das placas foi removido por 
processo de polimento, utilizando, primeiramente lixa d'água de granulometria 600, seguido de lixa 
d'água de granulometria 1200. Para remoção de gorduras existentes na superfície dos metais, as 
amostras foram lavadas com detergente neutro, sendo posteriormente enxaguadas e secas usando-se 
papel toalha que deve eliminar os vestígios de água resultantes do procedimento de limpeza efetuado. 
Finalizada a etapa anterior, o filme de cobre foi recoberto com uma camada de polímero fotossensível, 
atentando-se para a espessura do polímero depositado para evitar excessos. 
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A fim de uniformizar a espessura do polímero aplicado, submeteu-se a placa a um processo 
de centrifugação. Esse procedimento foi realizado com auxílio do equipamento Spin Coater Hard 
Disk (SCHD), configurado para centrifugar o substrato a uma velocidade de 6000 RPM por 30 
segundos, obtendo-se um filme polimérico com espessura aproximada de 15 (DANTAS; SILVA, 
2017). Posteriormente, utilizando-se um forno marca Unox, modelo XF 003, o conjunto 
substrato/polímero foi submetido a temperatura de 80ºC, durante 20 minutos, para secagem e remoção 
de solventes.  

Os fotolitos gerados nas etapas iniciais foram utilizados na transferência do padrão para a 
superfície na qual foi disposto o polímero. Após o correto posicionamento do padrão na extensão da 
placa, o fotolito foi fixado pela sobreposição de uma lâmina de vidro. A seguir, o conjunto 
substrato/fotolito foi posicionado no interior de uma câmara ultravioleta (UV), sendo submetido à 
radiação para a sensibilização seletiva do polímero fotossensível. Com o término deste procedimento, 
levou-se o substrato para revelar o layout mediante imersão em uma solução aquosa de carbonato de 
sódio. 

Por meio de corrosão química úmida, removeu-se seletivamente os filmes metálicos. O ataque 
químico dos filmes de cobre foi realizado utilizando-se uma solução aquosa de percloreto de ferro 
(FeCl3). Para aumentar a taxa de corrosão, a solução foi aquecida a 65°C e agitada utilizando-se uma 
placa aquecedora equipada com agitador mecânico marca Nova Instruments, modelo NI 1109. Este 
processo de corrosão foi realizado em ambiente de capela química equipada com sistema de exaustão. 

Concluída a corrosão seletiva do filme metálico, a placa foi lavada em água corrente para 
remoção do percloreto de ferro e consequente bloqueio do processo de corrosão. Finalmente, o 
polímero fotossensível que define o padrão foi removido pela imersão do substrato em uma solução 
aquosa de hidróxido de sódio aquecida a 100ºC. 

Dada a necessidade de se produzir um estêncil de metal para a aplicação da pasta de solda, 
pelo método de fotolitografia os padrões foram transferidos para uma chapa de alumínio advinda da 
reciclagem de latas de refrigerante. As chapas de alumínio foram limpas utilizando as lixas 
supracitadas no processo de limpeza do filme de cobre. Para remoção total dos óxidos nativos 
existentes, também foi realizada a limpeza química das amostras usando-se a substância Detergente 
Desengraxante e Desincrustante Ácido Destroyer, composta de Tensoativo aniônico biodegradável, 
Ácido Duodecil Benzeno (Ácido Sulfônico), Ácido Fluorídrico, e Conservantes.  

Considerando o caráter seletivo da corrosão química realizada (solução utilizada corrói o 
alumínio, mas não corrói o óxido de alumínio), a completa remoção do óxido da superfície do filme 
de alumínio é imprescindível. Os filmes de alumínio foram corroídos em uma solução, proposta por 
MicroChermicals (2013), formada por Ácido Fosfórico (H3PO4 - 74%), Ácido nítrico (HNO3 - 
2,5%), e Água destilada (H2O - 23,5%). A fim de aumentar a velocidade da reação de corrosão, a 
solução foi aquecida a 65°C. Por fim, a chapa foi lavada em água corrente, bloqueando a corrosão e 
removendo os resíduos de solução. Ao término dessa etapa, o polímero fotossensível que define o 
padrão foi removido por processo de polimento utilizando-se uma esponja abrasiva. 

A pasta de solda foi aplicada por meio de serigrafia. O estêncil obtido da corrosão do filme de 
alumínio foi cuidadosamente posicionado sobre o substrato da placa de circuito impresso, cujas trilhas 
e ilhas de soldagem foram definidas no processo de corrosão do filme de cobre. Com os furos do 
estêncil devidamente alinhados às ilhas, a pasta de solda foi aplicada e espalhada sobre o conjunto 
estêncil/substrato, garantindo-se o preenchimento adequado de todos os furos, quando, então, o 
estêncil foi cuidadosamente removido para que a pasta de solda permanecesse apenas sobre as ilhas. 
Com o intuito de garantir o correto posicionamento e alinhamento dos SMDs sobre as ilhas cobertas 
por pasta de solda, empregou-se pinças e lupa para manusear os componentes. 
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Com a finalidade de reproduzir o perfil de refusão recomendado pelo fabricante da pasta de 
solda, um sensor de temperatura do tipo termopar JK e um multímetro marca Alfatest, modelo ADM 
128, foram empregados para a aferição do forno de refusão. O processo de soldagem foi realizado 
utilizando-se um forno marca Unox, modelo XF 003. O conjunto formado pelo substrato, a pasta de 
solda aplicada e os componentes posicionados foram introduzidos no forno e, em seguida, reproduziu-
se a curva temperatura versus tempo por meio de ajustes manuais. 

Uma vez estabelecido o processo de fabricação das PCIs em tecnologia SMT de baixo custo, 
foram projetados e construídos 2 (dois) diferentes circuitos eletrônicos: um Amplificador Operacional 
de Instrumentação com ganho regulável e uma Ponte H utilizando MOSFETs. Os circuitos também 
foram previamente fabricados em tecnologia THT com o objetivo de comparar parâmetros 
específicos.  

Os circuitos eletrônicos foram pesados e medidos utilizando-se uma balança analítica marca 
BGL Engineering, modelo UMARK 250A e um paquímetro marca Mitutoyo. Foram medidas, ainda, 
as características elétricas dos circuitos como: tensão, corrente, ganho, rejeição de modo comum, 
resposta em frequência, distorção harmônica total, e potência elétrica dissipada. As medidas elétricas 
foram realizadas utilizando-se um osciloscópio digital marca Agilent Technologies, modelo DSO-X 
2012A, uma fonte de tensão DC marca Minipa, modelo MPL 3303M, um gerador de funções marca 
Agilent Technologies, modelo 33210A, e um multímetro digital Agilent Technologies, modelo 
U3401A.   

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Uma vez atingidos os objetivos do projeto, espera-se que os alunos que o desenvolveram e/ou 
outros que que dele participem futuramente, tenham a oportunidade de prestar serviços de 
prototipagem ao público alvo (comunidade acadêmica), aplicando procedimentos descritos em 
manual a ser desenvolvido. A criação de uma startup com o intuito de proporcionar o crescimento da 
oferta desses serviços é, também, uma pretensão do MINIMIZE. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os circuitos produzidos por meio da tecnologia SMT mostraram desempenho superior ao 
daqueles produzidos com tecnologia THT, visto que apresentaram redução substancial nos 
parâmetros peso, dimensões físicas e dissipação de potência elétrica. Dessa forma, o projeto 
MINIMIZE exprime considerável relevância no que diz respeito ao aprimoramento de técnicas 
utilizadas para a criação de protótipos e, também, à otimização das formas de se produzir eletrônica 
em âmbito comum. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Banner 0.9m x 1,2m 1 

2 Osciloscópio Equipamento para demonstração dos 
resultados 

1 

3 Fonte de Tensão DC Equipamento para demonstração dos 
resultados 

1 

4 Gerador de Função Equipamento para demonstração dos 
resultados 

1 
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SCHD – Spin Coater Hard Disk 

RESUMO 

Trata-se de um spin coater, centrífuga capaz de 

depositar materiais líquidos e pastosos sobre 

substratos. Utilizado na fabricação de 

microcomponentes eletrônicos. O equipamento é 

gerenciado por um microcontrolador. No 

processo de centrifugação utiliza-se de um 

mandril a vácuo para fixar o substrato a ser 

processado. O projeto utiliza materiais 

encontrados no lixo eletrônico, como um motor 

de HD. Alcançou-se cerca de 8000 RPM e 

camadas poliméricas com 12 micrômetros de 

espessura. O projeto custou 2% do valor de 

referência tomado. Assim, pode-se notar a 

viabilidade econômica.

ABSTRACT

It is a spin coater, centrifugal able to deposit 

liquid and pasty materials on substrates. Used in 

the manufacture of electronic microcomponents. 

The equipment is managed by a microcontroller. 

In the centrifugation process, a vacuum mandrel 

is used to fix the substrate to be processed. The 

project uses materials found in junk mail, such as 

an HD engine. About 8000 RPM and 12 

micrometer thick polymer layers were achieved. 

The project cost 2% of the reference value taken. 

Thus, economic viability can be noted. 

1 INTRODUÇÃO 

O Spin Coater é um equipamento largamente utilizado em processos de fabricação de 

componentes microeletrônicos, principalmente na construção de dispositivos semicondutores em 

que faz-se necessário o espalhamento de polímeros e outros materiais sobre a superfície de um 

substrato obtendo-se filmes de espessuras micrométricas e até submicrométricas [2-3]. 

Existem múltiplas aplicações para este equipamento. Por exemplo, no processo de 

transferência do padrão definido pelo layout quando da fabricação de Placas de Circuito Impresso 

(PCIs), na fabricação de sensores diversos e na criação de microcanais fluídicos a serem utilizados 

em procedimentos bioquímicos e medicinais. Trata-se de um equipamento de alto custo, cuja 

aquisição torna-se inviável para alguns grupos de pesquisa impedindo e ou dificultando a realização 

de determinados experimentos e o desenvolvimento de projetos. 

Neste trabalho serão descritas as características e as etapas do desenvolvimento de um Spin 

Coater de baixo custo realizadas nos laboratórios do Núcleo de Pesquisa em Eletrônica do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte - IFRN. Será demonstrada a possibilidade de utilização de resíduos 

eletrônicos para a redução de custos de projeto, bem como para a correta destinação de componentes 

descartados em razão do fim da vida útil de equipamentos de informática. O Spin Coater 

PALAVRAS-CHAVE:  spin coater, centrífuga, motor Brushless, equipamento de baixo custo, HD. 

KEYWORDS:   spin coater, centrifuge, brushless motor, low cost equipment, hard disk. 
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desenvolvido, utiliza um microcontrolador para controlar a velocidade e o tempo de centrifugação, 

além de permitir a fixação do substrato de forma prática pelo uso de um chuck pneumático. 

2 METODOLOGIA 

A principal referência para o desenvolvimento do projeto abordado foi o artigo “Spin coater 

based on brushless dc motor of hard disk drivers” (em português: Spin coater baseado em motor DC 

sem escovas de discos rígidos), desenvolvido por um grupo de especialistas brasileiros e publicado 

em um jornal científico internacional. Tal artigo descreve de uma forma bem sumarizada a execução 

de um projeto bem parecido com o que será abordado aqui, porém sem muitos detalhes. Por isso, o 

artigo foi utilizado apenas como base para alguns processos experimentais e da metodologia 

(BIANCHI at al., 2006). 

Sistema Pneumático 
Com o objetivo de construir um mandril pneumático, foram feitas adaptações em um motor 

de HD para permitir a sua conexão a um sistema de vácuo [1]. O mandril deveria fixar o substrato a 

ser rotacionado juntamente com o rotor do motor. Para fazer os ajustes necessários, utilizou-se de 

uma broca de vídea afiada de 3 mm e uma furadeira de coluna com velocidade de rotação controlada. 

Além da furação do motor outras medidas foram adotadas. Por exemplo, uma caixa metálica (carcaça 

de fonte chaveada obtida no lixo eletrônico) foram fixados uma tubulação de cobre, um tubo flexível 

e um conector especialmente desenvolvidos para acoplar o motor de HD ao sistema pneumático. 

Circuitos Eletrônicos 

O equipamento desenvolvido utiliza dois circuitos eletrônicos, o circuito de potência (a fonte 

de alimentação) e o circuito de controle que envolve o microcontrolador e os componentes da 

interface (teclado matricial e display LCD). Os circuitos foram projetados com auxílio do software 

Proteus utilizando-se módulo ISIS para desenvolver o esquemático e simular o seu comportamento, 

e posteriormente, o módulo ARES para gerar os respectivos layouts das PCIs que foram fabricados 

utilizando-se o processo de fotogravação. 

Além dos circuitos desenvolvidos, ainda foi utilizado um ESC (Electronic Speed Control) 

como suporte. Este dispositivo tem como entrada um sinal PWM responsável por controlar a 

frequência do sinal trifásico gerado na sua saída, e consequentemente controlar a velocidade do 

motor. 

Programação 

Para desenvolver o software de controle utilizou-se a IDE padrão da plataforma Arduino cujo 

código-fonte é aberto.O programa implementa uma rampa de aceleração mapeando os valores de 

PWM e as respectivas velocidades desenvolvidas pelo motor conseguindo alcançar um resultado 

bastante satisfatório. Além da rampa de aceleração, outra etapa importante da programação 

desenvolvida é responsável pela IHM (Interface Homem-Máquina), cuja função é realizar a leitura 

dos valores informados por meio do teclado matricial e exibir em um display LCD os dados inseridos 

e as mensagens de execução e de alerta que ocorrem durante o processo de centrifugação. 

Centrifugação 

Foram realizados processos de Spin Coating aplicando-se polímeros fotossensíveis 

(photoresist) sobre substratos de fenolite recobertos com filme de cobre. O processo de centrifugação 

foi realizado executando-se os seguintes passos: acionamento da bomba de vácuo; posicionamento 

do substrato no mandril pneumático; deposição do polímero na superfície do substrato; e 

centrifugação da amostra na velocidade e tempo pré-definidos. 
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A fixação do substrato ocorre pelo processo pneumático. No instante em que a amostra é posicionada 

sobre uma anel de vedação (O’ring) cria-se um vácuo na região do mandril e, por sucção, o substrato 

a ser centrifugado é mantido aprisionado. 

Uma vez fixada a amostra deposita-se o fotopolímero e inicia-se a centrifugação, durante esta 

etapa, pela ação da força centrífuga o polímero é espalhado sobre a superfície do substrato. Após a 

centrifugação e aplicação de uma camada uniforme de polímero, o vácuo é interrompido e o substrato 

é removido.  

As características do processo de spin coating foram levantadas utilizando-se 07 (sete) 

amostras com dimensões de (5x5) cm que foram centrifugadas nas seguintes velocidades: 1000 rpm, 

2500 rpm, 3500 rpm, 5300 rpm, 6000 rpm, 7000 rpm e 8000 rpm.  

Estrutura física do equipamento 
A organização e segurança dos circuitos, assim como o baixo custo do equipamento foi 

garantida pelo uso de componentes (cooler, chave seletora, cabo de força, e carcaça da fonte de 

Desktop) oriundos do lixo eletrônico. 

Utilizando a ferramenta SketchUp da Trimble, foi desenvolvido o projeto do gabinete. A 

estrutura projetada tem por objetivo proteger os usuários quando do processo de centrifugação, além 

de permitir a instalação dos circuitos eletrônicos e periféricos e ainda facilitar a interação do usuário 

com a interface. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A performance do Spin Coater pode ser avaliada a partir do processo de centrifugação 

descrito. Foram mapeadas as velocidades desenvolvidas pelo substrato para diferentes ciclos de 

trabalho do sinal PWM aplicado ao ESC. No parágrafo a seguir são exibidas as velocidades 

alcançadas (em rpm) em função do ciclo de trabalho (em %) cujo comportamento pode ser 

aproximado por uma função logarítmica crescente. Ou seja, a velocidade de rotação aumenta 

logaritmicamente com o aumento do ciclo de trabalho. 

50,20% -> 1000 rpm; 52,94% -> 2500 rpm; 54,90% -> 3700 rpm; 56,86% -> 4800 rpm; 58,82% -> 

5300 rpm; 60,78% -> 6000 rpm; 62,75% -> 6500 rpm; 64,71% -> 6900 rpm; 66,67% -> 7000 rpm; 

68,63% -> 7300 rpm; 70,59% -> 7500 rpm; 72,55% -> 7700 rpm; 74,51% -> 8000 rpm. 

Obtida a característica de velocidade versus ciclo de trabalho do equipamento, os processos 

de centrifugação propriamente ditos foram realizados e utilizando-se um micrômetro digital marca: 

DIGIMESS, modelo: 110.284 as espessuras dos filmes depositados foram medidas. O parágrafo 

seguinte exibe a relação observada entre as espessuras dos filmes (em micrômetros - μm) e a 

velocidade de rotação do motor (em rmp), cujo comportamento pode ser aproximado por uma função 

exponencial decrescente. Ou seja, a espessura dos filmes diminui exponencialmente com o aumento 

da velocidade de rotação, entretanto, observa-se que o comportamento decrescente da curva apresenta 

saturação para velocidades superiores a 7000 rpm, fenômeno relacionado com a viscosidade do 

polímero utilizado. 

1000 rmp -> 78 μm; 2500 rmp -> 28 μm; 3700 rmp -> 23 μm; 5300 rmp -> 15 μm; 6000 rmp -> 14 

μm; 7000 rmp -> 13 μm; 8000 rmp -> 12 μm. 

Tomando por base os preços dos componentes eletrônicos, dos materiais utilizados e dos 

serviços contratados, o custo final do SCHD foi de aproximadamente R$ 250,00. Um Spin Coater 

comercial tomando por base marca: MTI Corporation, modelo: VYC200spincoater, custa 

aproximadamente R$ 14.704,00, sem taxas de importação e impostos. Consequentemente, um 
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simples cálculo de porcentagem, permitiu constatar que o Spin Coater fabricado custou menos de 2 

% do valor do equipamento comercial considerado, demonstrando o baixo custo do equipamento 

desenvolvido. 

A avaliação da performance do Spin Coater realizada com base nos dados obtidos do processo 

de centrifugação, demonstrou ser possível a deposição de filmes muito finos, obteve-se filme com 12 

μm de espessura quando o polímero utilizado foi centrifugado a uma velocidade de 8000 rpm. Os 

resultados obtidos no que diz respeito às espessuras alcançadas foram extremamente satisfatórios, 

permitindo o aumento da resolução dos processos de fotolitografia realizados. O efeito de saturação 

da redução de espessura observado para velocidades superiores a 7000 rpm pode ser suplantado pela 

utilização de polímeros fotossensíveis de menor viscosidade, obtendo-se consequentemente menores 

espessuras e maiores resoluções para o processo fotolitográfico. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tomando por base os preços dos componentes eletrônicos, dos materiais utilizados e dos 

serviços contratados, o custo final do SCHD foi de aproximadamente R$ 250,00. Um Spin Coater 

comercial tomando por base marca: MTI Corporation, modelo: VYC200spincoater [4], custa 

aproximadamente R$ 14.704,00, sem taxas de importação e impostos. Consequentemente, um 

simples cálculo de porcentagem, permitiu constatar que o Spin Coater fabricado custou menos de 2 

% do valor do equipamento comercial considerado, demonstrando o baixo custo do equipamento 

desenvolvido. 

A avaliação da performance do Spin Coater realizada com base nos dados obtidos do processo 

de centrifugação, demonstrou ser possível a deposição de filmes muito finos, obteve-se filme com 12 

μm de espessura quando o polímero utilizado foi centrifugado a uma velocidade de 8000 rpm. Os 

resultados obtidos no que diz respeito às espessuras alcançadas foram extremamente satisfatórios, 

permitindo o aumento da resolução dos processos de fotolitografia realizados. O efeito de saturação 

da redução de espessura observado para velocidades superiores a 7000 rpm pode ser suplantado pela 

utilização de polímeros fotossensíveis de menor viscosidade, obtendo-se consequentemente menores 

espessuras e maiores resoluções para o processo fotolitográfico.  

5    REFERÊNCIAS 

[1] BIANCHI, R.F. et al. Spin coater based on brushless dc motor of hard disk drivers. Progress In 
Organic Coatings. [S. l.], p. 33-36. 01 set. 2006.
[2] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith. Microeletrônica - 5. ed. - São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2007.
[3] A.G. Emslie, F.T. Bonner, L.G. Peck, J. Appl. Phys. 29 (1958) 858.
[4] MTI corporetion, Programmable Vacuum Chuck Spin Coater (500-6000 rpm, 8" wafer Max) 
with Optional Heating Cover- VTC-200. Disponível 
em:<http://www.mtixtl.com/ProgrammableVacuumChuckSpinCoater 0-5000 
rpm8waferMaxwithCompl.aspx>. Acesso em 14 de junho de 2017.
RC MODELS WIZ. Electronic Speed Controllers (ESC). 2014. Disponível em: 
<http://www.rcmodelswiz.co.uk/rc-guides/electric-rc-models-guide/electronic-speed-controllers-esc/
>. Acesso em: 18 maio 2017. 

LAZARIDIS, Giorgos. How a Key Matrix Work. Disponível em: 
<http://pcbheaven.com/wikipages/How_Key_Matrices_Works/>. Acesso em: 10 maio 2017. 

V MOSTRA TECNOLÓGICA | III SECITEX 1998

https://docs.google.com/document/d/18TIHX-sWCS2EVhYz-8SJBX6PYy0_g9KCFd2ocfy2Zts/edit#heading=h.s65m5vxvdnbf


MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 

Spin Coater Hard Disk Projeto a ser apresentado. Este é semelhante 

a uma centrífuga, mas usado para espalhar 

polímeros.  

1 

2 
Bomba de Vácuo Utilizada para fazer o acoplamento do 

substrato a ser centrifugado. 

1 

3 
Notebook Será usado para demonstração do processo 

por meio de vídeo. 

1 

4 Banner Contém as informações visuais do trabalho. 1 
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C.A.P.A: Colchão de Auxílio a Pacientes

Acamados

RESUMO

A partir de pesquisas viu-se necessária uma modernização técnica na área paliativa da lesão 
por pressão. O projeto C.A.P.A, funcionará a partir da análise de informações obtidas por sensores 
eletrônicos  acoplados a  regiões  de proeminência  óssea.  O equipamento  movimentará  áreas  que 
entram em contato direto com o acamado,  para que em conjunto de microcontroladores  aliviar 
zonas de grande pressão, buscando evitar uma maior ocorrência desse problema.

PALAVRAS-CHAVE: Colchão,Úlcera por pressão, Prevenção, Lesão por pressão.

ABSTRACT

From the researches it was necessary a technical modernization in the palliative area of the 
pressure  lesion.  The  CAPA project,  will  work  from  the  analysis  of  information  obtained  by 
electronic sensors coupled to regions of bone prominence, the equipment will move areas that come 
in  direct  contact  with  the  bedridden,  so  that  together  microcontrollers  alleviate  areas  of  great 
pressure, seeking to avoid a occurrence of this problem.

KEYWORDS: Mattress, Pressure ulcer, Prevention, Pressure injuries.

1 INTRODUÇÃO

A lesão por pressão, também conhecida por LPP, dentro do amplo espectro das contusões,
pode ser definida como uma lesão causada por uma pressão não aliviada, cisalhamento ou fricção
entre a pele e uma superfície, pode resultar em morte tecidual, sendo frequentemente localizada
nas  regiões  de  proeminências  ósseas  (WADA, 2010).  O acometimento  sucede-se  de  possíveis
complicações em pessoas em situação de fragilidade, principalmente naquelas com restrição de
mobilidade e  idade avançada.  Apesar  de ser  um tema que acarrete  grande atenção do âmbito
médico da enfermagem, estudos mostram que a incidência e a prevalência mundial permanecem
elevadas (BESSA, 2009). A incidência de lesões por pressão é estimada entre 0,4% a 38% em
pacientes  internados  em  serviços  de  atendimento  de  emergência.  Cerca  de  25%  a  85%  dos
pacientes com paraplegias crurais desenvolveram alguma lesão por pressão em algum momento de
suas vidas (WADA, 2010). Por diferenças sociais, o acometimento de tal patologia é diferenciado
em diversas localidades do globo, no Brasil, os valores de incidência são similares aos relatados na
literatura mundial com uma ocorrência de 39,8% em pacientes de risco, internados em hospitais
universitários (WADA, 2010). Costa et al estudando a ocorrência das LPP internados no Instituto
de Ortopedia do HC-FMUSP verificou que a grande maioria dos pacientes é do sexo masculino,
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vítimas  de  lesão  medular  (100%),  com  lesões  avançadas  (67%  grau  4  na  escala  Braden),
localizadas  predominantemente  na  cintura  pélvica  (32%  sacrais,  32%  trocantéricas,  16%
isquiáticas) (COSTA,2005).

Na busca  por  uma melhor  qualidade  de  assistência  nos  serviços  de  saúde,  é  importante
reconhecer a LPP como um problema extenso capaz de interferir nessa qualidade, considerando que
no âmbito hospitalar, a LPP pode gerar complicações graves ao estado do paciente, tendo em vista
que é um ambiente propício a proliferação de bactérias e vírus, podendo ocasionar em infecções
hospitalares, sendo necessário que não só os enfermeiros, mas toda equipe multiprofissional esteja
envolvida e estimulada a conhecer e entender o que são lesões por pressão, suas causas e fatores de
risco, a fim de implementarem ações efetivas de prevenção e tratamento.

A identificação de pacientes com riscos para LPP torna-se necessária diante da realidade dos
custos financeiros relacionados a medidas medicativas às mesmas,  que podem variar  de 2.000 a
70.000 dólares por lesão em paciente internado, além de possibilitar possíveis intervenções paliativas
e preventivas adequadas (WADA, 2010). Bergstrom, em seu artigo sobre a escala Braden, citou que
programas preventivos baseados em pesquisas guiadas pela avaliação do risco do paciente podem
simultaneamente reduzir a incidência em até 60% e diminuir o custo da prevenção (BERGSTROM,
1987). Propuseram o uso da escala de Braden como instrumento para a avaliação e predição de risco.
A escala de Braden já foi traduzida para vários idiomas, no Brasil, Paranhos & Santos adaptaram a
língua portuguesa e testaram sua validade preditiva pela aplicação em clínica em pacientes da UTI,
concluindo que a mesma tem alto valor preditivo nessa população (PARANHOS, 1999).

As medidas preventivas a lesões por pressão são tecnicamente simples e relativamente pouco
dispendiosas.  A medida  básica  mais  importante  é  a  mudança  periódica  de  posicionamento  do
paciente. O alívio da pressão sobre uma proeminência óssea por 5 minutos a cada 2 horas permite a
adequada recuperação do tecido à agressão isquêmica e evita, muitas vezes, a formação da lesão. É
importante atentar que durante a mudança posicional do paciente evitar movimentos que possam
causar fricção e/ou cisalhamento da pele com a superfície do colchão (WADA, 2010).

A carga de trabalho da equipe de enfermagem aumenta cerca de 50% quando o paciente
desenvolve LPP (COSTA, 2003). Agregado as elevadas taxas de incidência e prevalência mundial
das lesões por pressão (BESSA, 2009), comprovam a necessidade de novas pesquisas que visam
aperfeiçoar  medidas  preventivas  e  terapêuticas  que  auxiliam  tanto  os  pacientes  quanto  seus
cuidadores, sendo acompanhantes ou enfermeiros. 

Alicerçado  em  tais  informações  é  possível  observar  uma  problemática  crescente  e
extremamente  prejudicial  aos  indivíduos  acometidos  pela  lesão  por  pressão.  O  propósito  deste
projeto é diminuir a quantidade de ocorrência desse modelo de ferimento e por esse viés construir um
protótipo  que  auxiliará  os  enfermeiros  ou  acompanhantes  nos  cuidados  médicos  aos  pacientes
acamadas e/ou inconscientes.

2 METODOLOGIA

Buscando desenvolver  um protótipo  que  apresenta,  em pequena escala,  o  que seria  o
projeto real, utilizamos dois equipamentos sensoriamento, o primeiro, denominado de célula de
carga, para verificar a mudança leve de pressão nas zonas de proeminência óssea, o segundo, o
sensor  de  temperatura  infravermelho,  utilizado  medir  a  temperatura  no  corpo  do  paciente,
identificando áreas de maior calor. No entanto, esses dados coletados pelo sensor de pressão são
de pequeno porte, sendo necessária uma amplificação e conversão de sinal, feita por um módulo
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conversor  e  amplificadador  HX711,  que  realizará  essa função sem interferir  nas  informações
presentes nos mesmos. A partir dos dados de saída do módulo, eles serão encaminhados para o
Arduino. A função atribuída ao Arduino como central de controle do protótipo é de analisar os
dados  amplificados  e  convertidos  para  informações  digitais,  que  por  sua  vez  foram obtidos
através da mudança de pressão aplicada na célula de carga. Após a análise, o Arduino calculará
uma melhor  forma  de  modificação  de  pressão  nas  áreas  de  proeminência  óssea  e  enviar  os
comandos de atuação dos motores de passo que aplicarão as modificações de posições nas áreas
indicadas pelo controlador.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS

Este  trabalho  apresentou  um  colchão  de  auxílio  periódico  e  intensivo  a  pacientes
acamados  com a  finalidade  de  inibir  o  surgimento  de  lesões  por  pressão.  Com objetivo  de
demonstrar a eficácia do projeto e adquirir bases teóricas e práticas, foi construído o protótipo. A
configuração escolhida das células de carga forneceu as informações necessárias para a análise de
dados por parte do microcontrolador e os demais circuitos presentes no protótipo, assim como
também o motor,  fizeram-se necessários para a  execução do equipamento.  Os resultados dos
testes  realizados  indicaram que  a  variação  de  altura  do  motor  de  passo  modificava  a  força
aplicada naquela área, o que prova a eficiência do projeto.

Espera-se  que  a  engenharia  do  colchão  maior  proporcione  aos  enfermos  uma melhor
prevenção,  de forma confortável  por intermédio de medidas efetivas,  as lesões por pressão e
possibilite uma melhor qualidade de vida.

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de teste empírico contestamos a diminuição da pressão em cantos desejados, assim,
com grandes chances de prevenção da lesão por pressão e com a utilização da coleta de dados dos
sensores de pressão (célula de carga) e dos sensores de temperatura obtemos uma grande precisão.

Para o futuro pensamos em implantar  uma melhor  forma de transferência  dos  pacientes
vindos  de  Samu  para  que  torne  essa  mudança  menos  dolorosa.  Também  a  utilização  e  um
mecanismo de resfriamento do corpo do paciente que sofre de queimaduras.
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MATERIAL UTILIZADO

Nº Material Descrição Quant.

1 Banner 0,80×1,2m 1

2 Protótipo 0,20x0,40m 1

3 notebook tomada padrão 2
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE BASEADO EM 

SMART CLOTHES PARA MEDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO EM 

AMBIENTES DE TRABALHO 

RESUMO 

Esse projeto apresenta um sistema de 

gerenciamento e monitoramento online em 

tempo real dos índices de conforto térmico 

individuais dos empregados em um ambiente 

laboral. O projeto consiste em um dispositivo 

embarcado em uma peça de vestuário o qual irá 

enviar dados por meio de uma conexão Bluetooth 

ao celular do empregado onde está instalado um 

aplicativo Android. Esses dados poderão ser 

acessados tanto por meio do aplicativo 

desenvolvido quanto por um site acessível de 

qualquer lugar.

ABSTRACT 

This project presents a real time online 

management and monitoring system in real-time 

of individual thermal comfort indexes for 

employees in a work environment. The project 

consists of a device embedded in a garment that 

will send data through a Bluetooth connection to 

the employee's cell phone where an Android 

application is installed. This data can be accessed 

either through the developed application or 

through a website accessible from anywhere.

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, diversos trabalhos não são englobados na relação formal dos ofícios segundo as 

Normas Reguladoras (NR) do Ministério do Trabalho (SOARES, 2007). Desse modo, muitos 

trabalhadores podem passar por situações inadequadas para execução de seus afazeres, em ambientes 

insalubres, por exemplo, mas não podem provar essa situação de acordo com o que está estabelecido 

pelo Ministério do Trabalho. Ademais, essa problemática é acentuada devido ao uso de um sistema 

de medição lento, anual e de difícil execução, que apenas pessoas que possuem alto conhecimento 

das normas e capacidade técnica podem realizar.  

Desse modo, é fundamental o investimento por parte do setor público e privado em projetos 

nesse ramo, uma vez que esse tipo de pesquisa fornece dados e resultados concretos que podem 

modificar o atual cenário trabalhista, beneficiando o trabalhador, uma vez que irá trabalhar em um 

ambiente mais confortável, como também traz benesses para a empresa, pois esse operário terá um 

ambiente adequado para tornar-se mais produtivo. Para esse projeto, isso é feito através da medição 

PALAVRAS-CHAVE: Conforto térmico, Ergonomia, Monitoramento individual, Smart clothes. 

KEYWORDS: Thermic comfort, Ergonomy, Individually measuring, smart clothes. 
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e acompanhamento individual das condições ergonômicas dos trabalhadores, por meio de roupas 

inteligentes (McCANN & BRYSON, 2009) – uma vez que estas podem ser incluídas sem maiores 

problemas para uso no cotidiano e sem prejudicar as atividades exercidas. Esse sistema também está 

integrado à mensuração de alguns dados do ambiente, para que o conforto térmico seja calculado com 

exatidão. Além disso, para o acesso dos dados dois sistemas são essenciais: um para a gerência de 

todos os empregados, em um sítio online, e outro para o trabalhador, por meio de um aplicativo 

executado em seu smartphone. 

Visto esses aspectos, o desenvolvimento do projeto foi de fundamental relevância para a 

formação discente, uma vez que permitiu evidenciar a correlação entre diversas áreas de pesquisas, 

fundamentando uma interação completa entre alunos de diversos cursos, notadamente eletrotécnica, 

informática e vestuário. Assim, esse sistema pôde ser construído com aspectos relevantes de cada 

pesquisador, trazendo à tona problemas isolados, que uma vez contornadas permitiram desenvolver 

um sistema robusto e mais eficiente em diversos aspectos. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia de elaboração desse projeto foi realizada de acordo com o fluxograma 

apresentado na Erro! Fonte de referência não encontrada..  

Figura 1: Modelagem dos relacionamentos previstos no projeto. 

Segundo Ruas (1999), o conforto térmico é determinado em função de variáveis dispostas em 

dois grupos: as de natureza do ambiente e as de natureza pessoais. Dessa forma, foram utilizados dois 

conjuntos de sensores sendo os primeiros conectados à roupa do funcionário e o segundo responsável 

por captar informações do ambiente. 

Utilizou-se para mensurar os dados individuais do trabalhador o sensor DHT22 que fornece 

informações a respeito da temperatura e umidade relativa do ar e, para as medições referentes ao 

ambiente um anemômetro e um sistema baseado no medidor de temperatura LM35 para determinação 

da temperatura radiante média, conhecido como termômetro de globo. 

Os dados provenientes das medições do DHT22, representados na Erro! Fonte de referência 

não encontrada. pela letra “P”, são enviados via Bluetooth para o celular do trabalhador, onde 

através de um aplicativo Android desenvolvido utilizando a ferramenta MIT APP INVENTOR, são 

armazenados e enviados posteriormente a um servidor externo através de conexão com a internet. 
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Já os dados do ambiente, representado na Erro! Fonte de referência não encontrada. pela 

sigla “Am”, medidos pelo anemômetro e pelo termômetro de globo conectam-se diretamente a 

internet através da plataforma NodeMCU responsável pelo envio desses dados ao mesmo servidor 

que os dados pessoais. 

Os dados disponíveis no servidor podem ser acessados tanto por gerentes quanto pelos 

próprios servidores através do acesso restrito a um site em que os índices de conforto térmico são 

mensurados. 

Ruas (1999) detalha em sua obra todos os passos para o cálculo do conforto térmico, uma 

equação complexa e de difícil utilização, porém, devido estudos realizados pela equipe, o cálculo está 

sendo adaptado para ser feito automaticamente pelo servidor da internet (site/plataforma), onde seu 

resultado poderá ser acessado tanto pela empresa através do site quanto pelo funcionário através do 

aplicativo Android. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O sistema embarcado para medição dos dados individuais do trabalhador foi desenvolvido 

com base em um microcontrolador, o ATmega328P conforme mostrado na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. Esse sistema foi instalado em uma peça de vestuário tipo colete (ver 

Erro! Fonte de referência não encontrada.) confeccionado em tecido de estrutura de malha com 

fibra de poliamida e elastano, que pode ser utilizado por baixo do uniforme normal do funcionário. O 

sistema embarcado é alimentado por uma fonte de tensão CC de 9V. 

Figura 2: Placa utilizada para medição de 

temperatura e umidade relativa individual. 

Figura 3: Modelagem do colete para 

implantação do sistema embarcado. 

Por meio de comunicação Bluetooth a temperatura e a umidade relativa do ar são enviadas ao 

celular do funcionário onde estará instalado o aplicativo Android desenvolvido no projeto. Para 

funcionários, é necessário que seja realizado um cadastro e configuração inicial do aplicativo 

conforme mostrado na Figura 4. Nesse mesmo aplicativo é possível acompanhar os valores medidos 

não só pelo sistema embarcado como também pelo sistema responsável pela medição das variáveis 

do ambiente. Esta funcionalidade é mostrada na Figura 5. 
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Figura 4: Informações configuráveis do 

usuário sobre as variáveis pessoais. 

Figura 5: Variáveis ambientais disponíveis 

no aplicativo. 

O sistema responsável pela medição dos dados do ambiente foi configurado conforme visto 

na Erro! Fonte de referência não encontrada.. A partir do NodeMCU esses dados são enviados 

para um servidor externo em que se concentram tanto as variáveis relacionadas ao ambiente quanto 

às individuais dos funcionários. Esse conjunto de dados é armazenado em um banco de dados 

relacional e pode ser acessado por meio de um site web que se encontra em fase de desenvolvimento. 

O layout do site será desenvolvido utilizando Bootstrap e o acesso ao banco de dados utilizará a 

linguagem PHP. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a elaboração desse projeto foi possível desenvolver um sistema embarcado capaz de 

realizar medições importantes para determinação do conforto térmico para trabalhadores e, um 

sistema em separado para medição de grandezas ambientais. Esses dois sistemas são conectados a um 

servidor responsável pela determinação dos índices de conforto térmico individual de cada 

trabalhador. A grande vantagem e inovação do projeto é a possibilidade de monitoramento individual 

e em tempo real das grandezas relativas à ergonomia, fato que não é possível utilizando a metodologia 

adotada atualmente. Os dados armazenados no servidor podem ser acessados pelos funcionários por 

meio de aplicativo Android, e por gerentes a partir de um site, ambos desenvolvidos no escopo do 

projeto.  

A interligação do sistema embarcado com o servidor é intermediada por uma conexão 

Bluetooth com o celular do trabalhador. A partir deste, os dados são enviados via conexão wifi ao 

servidor. Já os dados ambientais são enviados diretamente ao servidor por meio da plataforma 

NodeMCU.  

Diante das características listadas, considera-se que o projeto detém um alto potencial de 

inovação e aplicabilidade no âmbito industrial, além de disponibilizar aos trabalhadores uma 

ferramenta simples e eficaz de acompanhamento dos níveis de conforto térmico no ambiente 

laboral. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 
Fonte de alimentação CC e 

cabos para conexão. 

Fonte para alimentação da placa de circuito 

impresso. 

1 

2 

Smart Clothes Sistema vestível para captura de dados. 

Composto de um colete e uma placa de 

circuito impresso. 

1 

3 
Notebook Utilizado como servidor para o site de 

gerenciamento de dados. Dimensões: 15.6’’. 

1 

4 
Celular com SO Android Utilizado para visualização de dados 

armazenados no servidor. 

1 

5 
Anemômetro Arduino Utilizado para coletar dados da velocidade 

relativa do ar. Dimensões: 39x27cm. 

1 

6 
Esfera de cobre Utilizada para coletar dados da temperatura 

radiante média. Diâmetro: 10cm. 

1 

7 

NodeMCU Microcontrolar os sensores nos itens 5 e 6, 

para envio dos dados via Wifi para o servidor. 

Dimensões: 57x31x5mm. 

1 

2008



ARCKO: UM ROBÔ EM ARDUINO QUE RESOLVE O CUBO MÁGICO 

RESUMO 

O presente trabalho propõe a criação de um 

sistema microcontrolado de baixo custo para 

solucionar cubos mágicos. Este protótipo tem o 

intuito de ser utilizado em salas de aula para a 

melhoria no processo de ensino-aprendizagem, e 

consequentemente, no rendimento em disciplinas 

de lógica e algoritmos.  

ABSTRACT 

This paper proposes a low cost microcontrolled 

system to solve rubik's cube. This prototype is 

intended to be used in classrooms for 

improvement in the teaching-learning process, 

and consequently in the performance in 

disciplines of logic and algorithms 

1 INTRODUÇÃO 

A dificuldade de aprendizagem nas áreas de lógica e programação é uma situação comumente 

identificada no Brasil nas Instituições tanto nos níveis técnico quanto superiores de ensino. Esse dado 

preocupante, aliado à crescente percepção da necessidade da utilização de tecnologias inovadoras nos 

currículos escolares, cria um cenário profícuo para a aplicação de novas abordagens e práticas 

pedagógicas, principalmente no que tange a utilização da Robótica Educacional como forma de 

melhoria no processo de ensino-aprendizagem nas referidas componentes curriculares. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi a criação de um mecanismo robótico articulado 

de baixo custo, capaz de solucionar a problemática do cubo mágico através da implementação de 

algoritmos. Com isso, espera-se superar esse cenário adverso apresentado com um aumento do 

interesse e do rendimento em disciplinas das áreas de lógica e programação através da utilização deste 

protótipo em sala de aula. Existindo, inclusive, a possibilidade de construção coletiva da solução por 

partes de grupos de alunos envolvidos. 

O cubo mágico, um dos quebra-cabeças mais populares do mundo, surgiu em 1974. É 

considerado um dos puzzles mais bem-sucedidos de toda história, devido principalmente, ao fato de 

ter mais de 350 milhões de unidades vendidas para o mundo todo, fazendo com que o seu inventor, o 

húngaro Erno Rubik, se tornasse um dos homens mais ricos do seu país. 

Erno Rubik nasceu na cidade de Budapeste. Enquanto era professor universitário de design de 

interiores, ele resolveu criar um objeto que o ajudasse a ilustrar de maneira perfeita o conceito de 

terceira dimensão. Conforme Frans Johansson (2013) descreve, Rubik escreveu certa vez que o 

PALAVRAS-CHAVE: Arduino, robótica, tecnologia. 

KEYWORDS: Arduino, robotics, technology. 
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espaço sempre o intrigou, com suas possibilidades incrivelmente ricas. Dessa pesquisa pela expressão 

e pela intensidade cada vez maior desses pensamentos, nasceu o interesse pelo cubo. 

Com mais de 40 quintilhões de combinações possíveis e desde a década de 80, esse quebra-

cabeça tridimensional desafia várias pessoas a encontrarem uma solução. Há uma infinidade de 

maneiras para resolver o cubo mágico. Algumas pessoas solucionam sem auxílio de técnicas, no 

entanto, essa é uma prática trabalhosa e cansativa e muito mais difícil do que apenas seguir os passos 

que são dados nos métodos. 

Ao aprender um algoritmo, é essencial fazer a repetição dos movimentos e compreender qual 

o objetivo de cada passo até que se torna algo natural e intuitivo. Os métodos vão desde os mais

simples até os mais complexos (KORF 1982), isso influencia o tempo que será gasto na solução.

Algumas sequências são derivadas de outros métodos ou até mesmo são combinações de vários deles.

O algoritmo do robô utiliza o método em camadas que é um dos mais utilizados por aqueles 

que estão começando a aprender a montar o puzzle. Ele é dividido em sete passos que tem como 

objetivo montar o cubo camada por camada. Esse método foi proposto na década de 80 e realiza uma 

média de 100 movimentos.  

2 METODOLOGIA 

A estrutura de hardware do robô é composta por peças feitas com o auxílio da impressora 3D 

em material ABS, uma base para o cubo, um braço de movimento horizontal e uma garra de ajuste 

no cubo. Esses materiais estão dispostos em uma área medindo 49,5 cm de comprimento e 15 cm de 

largura. O cubo usado para o projeto é o Shengshou Stickerless modelo Rainbow Stickerless 3x3. O 

funcionamento do robô consiste em o braço mecânico empurrar o cubo para mudar para face seguinte, 

e para trocar as peças de face, o braço segura o cubo enquanto a base gira 90, 180 ou 360 graus. Em 

seguida, a garra de ajuste nivela o cubo.  

O braço mecânico de movimento horizontal foi construído com a impressora 3D e possui 29,5 

cm, suas principais funções são empurrar o cubo para que ele mude de face e segurá-lo quando é 

preciso mudar as peças de lugar. O braço mecânico se movimenta através de um servo motor 

TowerPro modelo MG995. Também usamos o mesmo tipo de servo para movimentar a base do cubo. 

A base é uma peça construída na impressora 3D de 6,7 cm de largura e 6,7 cm de altura e é responsável 

por girar o cubo nas posições 90, 180 e 360 graus. Para realizar esses movimentos, acoplado à base, 

existe um encoder óptico de 5 mm e um disco rotativo que envia dados para o encoder. 

Para dar estabilidade a essa base, existe uma estrutura de metal de 23,5 cm de altura feita com 

peças da plataforma de robótica educacional Makeblock. Na parte de cima dessa estrutura, existe um 

servo motor TowerPro acoplado a uma garra mecânica modelo Robot Mechanical Claw H3 

modificada. A garra é responsável por ajustar os lados do cubo quando suas peças mudam de lugar. 

Todos os servos motores estão conectados a uma fonte Colméia modelo S-30-12 de 5 amperes e 12 

volts. A fonte também alimenta uma Ponte H modelo L298N, sua função basicamente é controlar a 

velocidade e o sentido dos motores. A ponte H está ligada a um regulador de tensão modelo LM2596, 

responsável por regular a divisão de potência reativa entre os dispositivos. Todos esses equipamentos 

estão conectados a um Arduino Mega 2560.  
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Figura. Fotografia do mecanismo articulado com servo motores e placas controladoras. 

No software do projeto, o método básico, também conhecido como método de camadas, é 

muito utilizado por quem tem interesse em aprender a solucionar o cubo mágico. Como o próprio 

nome sugere, essa solução consiste em resolver o cubo camada por camada, utilizando apenas sete 

passos. 

• Passo 1: fazer a cruz na primeira face;

• Passo 2: posicionar as peças de quina da primeira camada;

• Passo 3: posicionar as peças de meio da segunda camada;

• Passo 4: fazer a cruz na face do topo;

• Passo 5: orientar as peças de quina;

• Passo 6: permutar as peças de quina;

• Passo 7: permutar as peças de meio.

Cada face produz três tipos de movimentos básicos: o giro de 90º no sentido horário, de 180º 

e de 90º no sentido anti-horário. A representação desses giros é feita utilizando a seguinte simbologia: 

se for um giro de 90º no sentido horário escrevemos apenas a letra que corresponde a face; para o 

giro de 180º colocamos a letra mais o número 2; e para o giro de 90º no sentido anti-horário 

escrevemos a letra mais ‘ (apóstrofo). Por exemplo, a face U produz os seguintes giros: U, U2 e U’. 

A implementação do algoritmo em camadas foi feita na linguagem C. O cubo mágico e suas 

faces foram representadas utilizando o conceito de struct. Também foi criado uma variável 

responsável por armazenar os movimentos gerados na solução.  

Para cada tipo de movimento foi implementado um método. Esses métodos recebem como 

parâmetro uma face e giram as peças de meio e as quinas. Abaixo segue o trecho do código para o 

giro de 90º no sentido horário. 
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Foram criados três métodos para cada face, cada um representando os possíveis giros que as 

faces podem realizar. Por exemplo, para a face F foram criados os seguintes métodos: frontClock 

(giro de 90º no sentido horário, ou F), frontClock180 (giro de 180º, ou F2) e frontIClock (giro de 90º 

no sentido anti-horário, ou F’). 

Cada método recebe como parâmetro as faces do cubo e realizam o giro esperado. Ao fim de 

cada método o movimento realizado é adicionado à variável responsável por armazenar o histórico 

de movimentos. 

Além dos métodos de movimentos (VILAS BOAS 2016), também foram implementados 

outros sete métodos que correspondem aos passos do algoritmo em camadas. Como o objetivo desse 

algoritmo é solucionar através do conceito de camadas, então a primeira face a ser montada foi a 

branca.  

O passo inicial é fazer a cruz, sendo assim, o primeiro método analisa todas as possíveis 

posições que se encontram as peças de meio de cor branca. Após essa análise, são chamados os 

métodos necessários para trocar o posicionamento da peça encontrada. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para voltar ao seu referencial inicial, a máquina em questão sempre retornava à configuração 

padrão -face verde para frente e face branca para baixo- e depois realizava um novo movimento do 

algoritmo. Essa primeira versão do robô levava cerca de vinte minutos para solucionar o cubo mágico. 

Com intuito de diminuir o tempo de resolução e evitar que a máquina faça movimentos 

desnecessários, houve a implementação de uma variável para receber qual a face do cubo está virada 

para baixo na base e fazer um cálculo de qual a rota mais rápida para mudar o referencial de uma face 

para outra. A solução do cubo mágico através do mecanismo proposto foi obtida com sucesso num 

resultado satisfatório de até quinze minutos para que o cubo esteja completo. 

Primeiro passo   Segundo passo Terceiro passo Quarto passo 
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Uma inovação que está sendo estudada para o futuro é o desenvolvimento de uma aplicação 

smarphone que visa uma melhora no tempo de inserção da configuração inicial do cubo e dispensa o 

uso de um computador. Ou até mesmo um sistema automático que utilize a câmera do celular, e o 

usuário precise apenas confirmar a configuração do cubo mágico e iniciar a máquina.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A resolução do cubo mágico através do mecanismo proposto foi realizada com sucesso, já que 

o sistema robotizado acima mencionado, além de utilizar uma plataforma de baixo custo em

comparação com outras arquiteturas presentes no mercado, apresentou um rendimento satisfatório,

obtendo algumas soluções em menos de 13 minutos.

Através dos resultados preliminares obtidos neste trabalho, pode-se observar que o uso do 

mecanismo articulado para resolver a problemática do cubo mágico mostrou ser promissor e deve ser 

aplicado na sala de aula para futura verificação de sua eficácia em relação à melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem em disciplinas de lógica e programação. Desta forma, em obras futuras, esta 

metodologia será aplicada em disciplinas da área de programação de cursos técnicos e superiores do 

IFRN.  
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Robô Rubik’s cube O robô que resolve o cubo mágico 1 

2 
Computador Computador ou notebook para auxiliar na 

apresentação 

1 
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CIVIL NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
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ÁREA TEMÁTICA: ENGENHARIAS 

RESUMO 

O setor da construção civil ainda é precário de 

tecnologia, além de ser recorde em Acidentes de 

Trabalho (AT), em virtude da exposição dos 

trabalhadores à condições de trabalho insalubres. 

Diante desse cenário, criou-se o NICC (Núcleo 

de Inovação para Construção Civil), com o 

objetivo de encontrar soluções inovadoras, de 

baixo custo e eficientes, bem como o 

desenvolvimento de EPI´S (Equipamentos de 

Proteção Individual) e outros sistemas simples, 

para processos construtivos na construção civil 

identificados no próprio canteiro de obras. 

ABSTRACT 

The civil construction sector is still precarious of 

technology, in addition to being a record in Work 

Accidents (AT), due to the exposure of workers 

to unhealthy working conditions. In view of this 

scenario, the NICC (Nucleus of Innovation for 

Civil Construction) was created with the 

objective of finding innovative, low-cost and 

efficient solutions, as well as the development of 

EPI's (Individual Protection Equipment) and 

other simple systems , For construction processes 

in the civil construction identified at the 

construction site itself. 

PALAVRAS-CHAVE: Construção, ferramentas, inovação. 

KEYWORDS: Construction, tools, innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em virtude dos muitos acidentes de trabalho, das condições de risco as quais os funcionários 

da construção civil se submetem diariamente, além da ineficiência de alguns objetos de trabalho, 

observa-se a necessidade de aprimoramento de ferramentas para a execução de vários serviços, 

tornando o setor mais produtivo e em menos condições insalubres, observando o que dispõe a NR 17 

(Norma Regulamentadora de Ergonomia, 2009) e a NR 18 (Norma Regulamentadora sobre as 

Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, 2011). 

Percebe-se que o setor da construção civil necessita de maiores inovações tecnológicas. Além 

disso, periodicamente ingressa nos cursos ofertados pelo IFRN, estudantes com potencial 

empreendedor capazes de corresponder positivamente aos estímulos do ensino, da pesquisa e da 

extensão, evidente nas disciplinas ofertadas aos discentes. 

De acordo com Tavares Filho (2014), as ações inovadoras exigem ideias absurdas que poderão 

ser rentáveis no futuro, no entanto, em sua maioria, a comunidade está acomodada e, oferecer o 

“novo”, exige tempo de aceitação e aplicação dos serviços que estão sendo proporcionados, vindo de 

encontro ao propósito do NICC.

Desta forma estudantes e professores, criaram Núcleo de Inovação para Construção Civil 

(NICC), tendo por objetivo desenvolver a produção de protótipos inovadores de baixo custo, 

diferenciados pela eficiência com possibilidade de comercialização, visto o caráter empreendedor dos 

resultados já alcançados. 
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2 METODOLOGIA 

O núcleo baseia-se na seguinte metodologia de trabalho: 

Reuniões internas validando todas as sugestões e críticas para o aperfeiçoamento da 

experiência empreendedora e orientação aos alunos pesquisadores; 

Visitas aos canteiros de obras (diálogo com o colaborador/executor do serviço); 

Identificação do problema na execução do serviço; 

Planejamento da solução para o problema identificado; 

Elaboração do protótipo; 

Teste no canteiro de obras; 

Registro do protótipo junto ao NIT/IFRN. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Transpor-Tijo 

Um exemplo de atividade na área de construção é o transporte de blocos para alvenaria. Seu 

transporte (das baias de armazenamento até o local de se erguer a alvenaria) é inviável em carrinhos 

de mão. Com isso, os colaboradores usam as mãos, onde colocam os dedos nos espaços (furos), 

fazendo uma pressão para transportá-los, fato também analisado por Soares (2015). Observou-se 

ainda que, tanto os blocos maciços como em especial os tijolos cerâmicos ficam, após cozimento, 

cortantes, muitos operários adquirirem ferimentos nas mãos, indo de encontro à medicina e segurança 

do trabalho, conforme descreve CURIA et al (2013). 

O projeto inicial do NICC foi a Transpor-Tijo, ferramenta para uso no transporte de tijolos de 

tipos variados, conforme as Figuras 1 e 2, já estando com registro de patente depositado no NIT 

(Núcleo de Inovação Tecnológica) do IFRN. 
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Figura 1 – Protótipo da ferramenta. 

Figura 2 – Teste da Transpor-Tijo. 
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Figura 3 – Logotipo da ferramenta. 

A ferramenta foi registrada com a logotipo apresentada na Figura 3.

3.2 RegulaMassa 

O regulador de argamassa surgiu diante da necessidade identificada em obra, que foi a variação 

das espessuras das juntas de ligação, na execução de alvenarias de tijolo cerâmico. O mesmo vem com 

uma proposta simples, prática e eficiente de solucionar o problema detectado. 

2016



 A ferramenta atua na regularização das juntas, evita o desperdício desnecessário de 

argamassa, maximiza a produção gerando uma economia de tempo e redução dos gastos com mão 

de obra, baixo custo e fácil utilização. Como pode-se observar nas Figuras 4 e 5, a ferramenta é um 

instrumento de manuseio manual de formato retangular, com a finalidade de nivelar a argamassa, 

recolher o excesso de argamassa, com os limitadores que estão acoplados à peça. 

Figura 4 – Protótipo do regularizador de argamassa. 
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Figura 5 – Teste da no canteiro de obras. 

Figura 6 – Logotipo do regularizador de argamassa. 

A ferramenta foi denominada com a logomarca apresentada na Figura 6. 
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3.3 Primeiro Milímetro 

Secularmente, a crise hídrica é assunto debatido e questionado no mundo todo. Não é 

diferente no semiárido brasileiro, característico de um clima seco marcado pela variação climática 

e rápidas chuvas de pouca intensidade. Diante disso o governo federal criou o programa social “UM 

MILHÃO DE CISTERNAS” para suprir a falta de água. Analisando o sistema, ele permite que a 

água da chuva seja captada pelos telhados e armazenada. Porém, notou-se que o sistema não possui 

um desvio do primeiro milímetro da água de forma eficiente, capaz de desviar a sujeira acumulada 

no telhado no período de não chuva. Para esse problema, criou-se o primeiro milímetro, que pode 

ser anexado ao tubo que leva a água para o reservatório, fazendo a separação da água suja, 

permitindo que só a limpa seja armazenada. Para essa ferramenta, criou-se a logomarca apresentada 

na Figura 8, a qual ainda se encontra em teste e em fase de adaptação. 
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Figura 7 – Protótipo do Primeiro Milímetro. 

Figura 8 – Logotipo do filtro de desvio de água. 

3.4 Cavalete Compacto 

A construção civil ainda se utiliza de equipamentos arcaicos que, na maioria das vezes, 

não colaboram para o bom desempenho do serviço, com difícil movimentação, contribuindo para 

o tempo na execução da atividade, como por exemplo o cavalete, comumente feito de madeira,

pesado e de difícil transporte. O NICC desenvolveu um cavalete compacto, que funciona por

encaixe e permite fácil manuseio, além de ser de material metálico de alta resistência, leve e

quando desmontada, é compacto. A Figura 9 mostra o formato do cavalete, que pode ser

encomendado de diversos tamanhos e Figura 10 a logomarca de seu registro.
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Figura 8 – Cavalete compacto. 
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Figura 9 – Logotipo do cavalete compacto. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O NICC foi criado a partir de problemas observados no canteiro de obras da construção civil, 

estando atualmente com quatro ferramentas, sendo três já testadas e aprovadas. 

5    REFERÊNCIAS 

CURIA, L. R.; CESPEDES, L.; NICOLETTI J. Segurança e medicina do trabalho. 11ª Edição 

atualizada. Saraiva. Cerqueira César/SP, 2013. 

NR, Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR 18 – Condições e meio 

ambiente de trabalho na indústria da construção. 2011. Disponível em 

http://www.wrental.com.br/upload/downloads/nr-18.pdf. Acesso em 01 de setembro de 2017. 

NR, Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR-17 - Ergonomia. 2009. 

Disponível em http://www.simucad.dep.ufscar.br/simucad/dn_manualnr17.pdf. Acesso em 01 de 

setembro de 2017. 

SOARES, S. Garfo PEGADOR DE TIJOLOS (Ferramenta para construção civil). 2015. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ZRiXIBmxI8o. Acesso em: maio de 2016. 

TAVARES FILHO, A. A. A arquitetura sustentável e as inovações do mercado: Boletim de 

informação e sustentabilidade. PUC. Paulo. BISUS 1s 2014,v1. São Paulo, 2014. Disponível em 

http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/administracao/bisus/bisu 

s-1s-2014-v1.pdf. Acesso em 01 de setembro de 2017.

2019



CRIAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA AUTOMATIZAÇÃO DE 

LABORATÓRIOS DO IFRN UTILIZANDO TECNOLOGIAS OPEN 

SOURCE 

SOUSA JÚNIOR, A. D.1; OLIVEIRA DE LEMOS, H. R.2 e VILAS BOAS DE SOUZA SILVA, J. M.3 

1,2,3 IFRN – Campus Natal Central;

 Engenharias. 

RESUMO 

O presente trabalho se propõe a demonstrar um 

projeto de automação que visa controlar 

dispositivos a distância, como também monitorar 

o consumo de energia das salas de aula e dos

laboratórios do IFRN, campus central. Então, foi

desenvolvido um controle portátil baseado na

plataforma de prototipagem eletrônica Arduino,

o qual unifica todo um sistema de iluminação,

por meio de módulos XBee, Arduino e circuitos

auxiliares. Deste modo, com custos operacionais

reduzidos, é possível controlar estes meios de

forma remota, otimizando o uso de recursos

tecnológicos dos espaços, além da otimização

dos recursos humanos envolvidos.

ABSTRACT 

The present research will show an automation 

project that aims to control devices throung 

distance, as well as to supervise the energy 

consumption of the classrooms and laboratories 

of IFRN, central campus. Then, a portable 

control was developed based on the electronic 

prototyping platform Arduino, which unifies an 

entire lighting system, through XBee, Arduino 

and auxiliary circuits. Therefore, with reduced 

operational costs, it is possible to control these 

media remotely, optimizing the use of 

technological resources, as well as optimizing 

the human resources involved. 

1 INTRODUÇÃO 

Com os avanços da tecnologia, sonhar com robôs inteligentes ou até mesmo tornar sua própria 

casa inteligente, tem sido um dos desejos para quem gosta de tecnologia e até mesmo para aquelas 

pessoas que se dizem não ligadas a esse ramo, mas que a necessidade as leva a se utilizarem deste 

meio. Tarefas do cotidiano, como por exemplo, acender uma lâmpada, abrir o portão da garagem, 

PALAVRAS-CHAVE: Automação, Arduino, XBee, Circuitos Elétricos. 

KEYWORDS: Automation, Arduino, XBee, Electrical Circuits. 
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podem deixar de ser tarefas monótonas para serem tarefas iterativas, tudo isso se utilizando de um 

meio que vem sendo objeto de estudos ao longo dos anos, a Automação Residencial.  

Automatizar ou deixar uma residência inteligente, significa interconectar os aparelhos 

eletrônicos, para que eles “conversem” entre si, tudo isso, podendo ser comandado pelo seu próprio 

smartphone, pela sua biometria, ou até mesmo por uma central, responsável por executar ou monitorar 

todas as atividades.  

A automação residencial hoje em dia não é recurso para demonstrar somente glamour, mas 

sim uma necessidade, por exemplo, no Brasil, nota-se um crescente aumento quanto a população 

idosa, que na maioria das vezes moram sozinhos. Sabe-se também que esta população já não tem a 

mesma autonomia de quando mais jovem, o que é bastante preocupante para os familiares quanto aos 

acidentes, um deles sendo as quedas noturnas. Se a residência deste idoso possuísse um sistema 

inteligente de iluminação, muitos desses acidentes poderiam ser evitados, além do mais iria 

possibilitar conforto e segurança.  

Neste cenário, será apresentado neste projeto o desenvolvimento de um sistema automatizado 

com emprego de tecnologias open source e de baixo custo, tudo isso com o objetivo de melhorar a 

comodidade e praticidade inicialmente dos laboratórios do IFRN deixando-os mais inteligentes, ou 

seja, dispositivos, tais como lâmpadas ou condicionadores de ar, poderão ser comandados a distância 

através de uma central e futuramente do smartphone.  

O sistema de iluminação comandado a distância já está implantado no Laboratório de 

Informática, Comunicação e Automação (Laica) no IFRN. No entanto, ao mandar o comando da 

central para acender as lâmpadas, as mesmas não estavam respondendo ao comando. Para fins de 

estudos foi utilizado um protótipo para realização dos testes. Ao fazer a análise do protótipo, alguns 

problemas foram constatados, como por exemplo a fiação, que não seguia a norma NBR 5410, esta 

regra estabelece as condições necessárias para o funcionamento usual e seguro das instalações 

elétricas de baixa tensão. Outro problema encontrado é que ao desligar o disjuntor, o mesmo não 

desenergizava o circuito por completo, o que se tornava um fator de risco para os operadores. Após 

a realização das correções, o sistema já se encontra em comunicação com a central do Laica. 

2 METODOLOGIA 

Para início de projeto, foi estudado a placa de prototipagem Arduino Uno, onde foram 

desenvolvidas algumas aplicações simples, tudo isso com auxílio de alguns componentes eletrônicos, 

como protoboard, leds, botões e Display LCD Shield. As aplicações eram: 

 Acender Led;

Está aplicação, é conhecida como o “Hello World” na programação para microcontroladores, 

ou seja, é o primeiro programa ou projeto a ser desenvolvido por quem está iniciando na área. No 

caso de programação para sistemas, será impresso na tela a mensagem: “Hello World”, já para 

microcontroladores, o led irá acender. 

 Piscar Led;

Tendo acionado o led, o próximo passo é fazê-lo piscar utilizando a função delay, que ao ser 

configurada, gera uma pausa calculada, mudando assim, o estado do led a cada um segundo, por 

exemplo. 

 Acender Led através do acionamento de um botão;

Para esta aplicação, fez-se necessário a utilização de um resistor pull-up ou resistor de 

elevação em conjunto com o botão, pois, ao configurar um pino do Arduino como entrada, ao ser 
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realizado uma leitura não é possível saber se está sendo lido nível alto ou nível baixo, sendo conhecido 

este fenômeno como: Estado flutuante. Para evitar este tipo de transtorno um resistor pull-up irá 

assegurar que o pino estará sempre em nível alto, até que o botão seja acionado. Caso o botão seja 

ligado, o circuito é fechado, e o led será aceso. 

Resistor Pull-up. Fonte: Bóson Treinamentos em Tecnologia. 

 Controlar o Display LCD Shield;

Os comandos até então impressos, poderiam ser visualizados na forma física, ou seja, no 

acionamento de um led, ou então via serial. Com este shield, foi possível visualizar os dados através 

do display LCD, além do mais, está placa contém 5 botões de navegação, não precisando de 

componentes auxiliares. 

Concluído essa fase mais simples, iniciou-se os estudos sobre as placas de expansão de 

hardware, denominadas Shields, que conectadas ao Arduino, deixa-o mais robusto. Em paralelo, as 

pesquisas se voltaram também para os XBees, que são módulos de rádio frequência, e servem para 

fazer comunicação sem fio. Tendo adquirido os conhecimentos necessários, foram realizadas 

aplicações com essas três tecnologias, dentre elas estão: comunicação serial entre dois XBees e 

comunicação entre dois Arduinos, cada módulo conectado ao Shield e XBee em conjunto com 

circuitos auxiliares (protoboard, botões, resistores e jumpers). 

Comunicação Serial entre dois XBees. Fonte: XBee Shield Hookup Guide. 
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Comunicação entre dois Arduinos, cada módulo conectado ao Shield e Xbee. Fonte: Hellen Lemos 

Posteriormente, foi feito uma revisão do protótipo. Um dos problemas encontrados foi a não 

existência de um XBee conectado ao Arduino, e também a desenergização do circuito, pois ao 

desligar o disjuntor, o mesmo não era desligado por completo, ou seja, o circuito a qual estava o 

Arduino, não estava sendo desligado. Após essas verificações, foi realizado algumas mudanças 

quanto a fiação do protótipo, pois o circuito não seguia a norma NBR 5410, e foram concertados os 

erros existentes. Executado essas modificações, os testes que foram implementados em circuitos 

exemplos, foram passados para o protótipo para que fossem realizados novos testes. 

Circuito de Iluminação. Fonte: Hellen Lemos 

Além do que foi supracitado, o projeto tem um circuito para auxiliar na verificação do 

consumo de energia, tendo em vista que as residências, por exemplo, contêm medidores que já fazem 

essa atividade. Para a realização deste processo utiliza-se o sensor de corrente, não invasivo, SCT-

013. Este sensor foi escolhido por não precisar interromper o circuito para realizar a medição. Na

saída deste sensor tem-se uma variação de corrente que é possível ler no microcontrolador, no entanto,

como é um de 100A é necessário montar um circuito a parte para gerar a tensão desejada, e para isso

é calculado o resistor de carga ou burden resistor.
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Circuito divisor de tensão com resistor de carga. Fonte: Flip-flop. 

O circuito em questão também será utilizado na confirmação ou não do acionamento das 

cargas, que será apresentado em uma interface remota ainda em desenvolvimento. Para que esse 

acesso remoto possa ser realizado, o Shield Ethernet W5100 está sendo acoplado ao Arduino, a qual 

ficará no módulo escravo, este por sua vez agirá como um servidor, apresentando o estado das 

lâmpadas ao aplicativo e a página web. É através deste módulo que o cliente, ou seja, o app ou a 

página web, poderá verificar se alguma lâmpada está acesa, dando a liberdade ao usuário de apagá-

la, e vice e versa.  

Para a transferência dos dados do estado das lâmpadas, está sendo utilizado um formato de 

texto baseado na linguagem de programação JavaScript, o Json, ele é um formato leve de troca de 

dados simples e fácil de utilizar. Esses dados serão consumidos pelo cliente, e para a construção deste, 

está sendo utilizado tecnologias como: HTML, CSS, JavaScript e Ajax. 

Linhas 41 a 44 – Json. Fonte: Hellen Lemos. 

Com o auxílio do Wampserver, ambiente a qual possui um conjunto de ferramentas já 

integradas, por exemplo: servidor apache, banco de dados e etc, e uma página HTML simples, foi 

possível acessar o Json que havia sido programado na IDE do Arduino. É com essa lógica que o 

cliente receberá as atualizações do estado das lâmpadas e do consumo de energia. 
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Retorno do Json. Fonte: Hellen Lemos. 

O protótipo da interface remota foi desenvolvido pelo software Balsamiq, uma ferramenta 

gratuita para esboçar interfaces de usuário, para sites, aplicativos web, móvel e desktop. 

         Módulo Móvel. Fonte: Hellen Lemos. 

 Módulo Web. Fonte: Hellen Lemos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Diante do que foi estudado até o momento, o projeto já contém módulos em funcionamento, 

como é o caso do Circuito de Iluminação que está se comunicando com a central existente no 

Laboratório de Informática, Comunicação e Automação (LAICA), módulo a qual foi apresentado na 

Mostra Nacional de Robótica (MNR) que ocorreu nos dias 19 e 20 de agosto de 2017, no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
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  Central (Laica). Fonte: Hellen Lemos. 

Escravo (Laica). Fonte: Hellen Lemos. 

Algumas dificuldades foram encontradas no decorrer do projeto, uma delas foi a utilização da 

placa da Automation Board, que não precisa usufruir do Arduino para controla-la, isso para o caso 

do módulo escravo. No entanto, ainda é muito escasso a quantidade de materiais disponíveis para 

auxiliar os estudos, e devido ao tempo curto do projeto, optamos por usá-la em trabalhos futuros. Até 

conseguimos desenvolver uma aplicação, onde ao enviar um comando de uma central, o relé da placa 

é acionado, mantendo o led aceso. Para mantê-lo nesse estado, o XBee foi configurado para enviar 

um pulso de sinal a cada 25ms. Utilizando a comunicação Line Passing ou Passagem de linha.  

Alterar as configurações do XBee também foi outra dificuldade. Este módulo contém uma 

infinidade de parâmetros, que podem ser utilizadas em diversas aplicações, e o tempo foi um item 

relevante que inviabilizou o estudo e aplicação destes. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto está nos rendendo resultados satisfatórios, assim como é possível chegar à conclusão 

que há um mundo de possibilidades e oportunidades para a evolução do projeto e também da 

continuidade dessa linha de pesquisa.  

A Informática nasceu tendo como objetivo ajudar o Ser Humano nos seus afazeres do dia-a-

dia; auxiliando, otimizando, controlando e servindo-nos em tudo o que for necessário. Quando os 

primeiros computadores foram inventados, possuíam um alto custo, portanto, estes equipamentos 

foram inicialmente utilizados em grandes corporações. Com o avanço tecnológico e o barateamento 

nos custos de produção destes equipamentos, foram criando-se ao longo do tempo melhores produtos, 

otimizados e adaptados as mais diversas áreas do comércio, indústria, educação, comunicação, 

governo, dentre tantas existentes. (TEZA, 2002).  

Todo esse avanço se dá graças a evolução tecnológica nos dias de hoje, provando que o 

investimento nessa área permitirá que, no futuro não tão distante, as casas sejam quase que 

automatizadas por completo, garantindo uma maior segurança, economia, praticidade e conforto aos 

seus moradores. O que proporciona a sociedade de hoje, que está conhecida como a “geração dos sem 

tempo”, uma maior qualidade de vida. 
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INTERRUPTOR INTELIGENTE 

RESUMO 

O projeto de pesquisa concede a possibilidade de encontrar o conhecimento nas áreas 

científicas, analisando o real e chegando em conclusões. O “Interruptor Inteligente” foi desenvolvido 

com a necessidade de contribuir para fins práticos, buscando soluções para problemas concretos. É 

fundamentado no princípio da sustentabilidade, dando praticidade ao usuário focando na economia 

de energia. Um aplicativo de celular que aciona lâmpadas elétricas, medindo a real necessidade de 

luz nesse ambiente, dando praticidade ao usuário e atingindo diretamente na economia de energia.  

PALAVRAS-CHAVE: Interruptor, pesquisa, sustentabilidade, energia, produto. 

ABSTRACT 

 The research project gives a chance to find knowledge in science, exploring the real and reaching 

conclusions. The "Interruptor Inteligente" was developed to contribute to practical purposes, looking 

for solutions to resolve concrete problems. It is based on the principle of sustainability, giving 

practicality to the user focusing on energy saving. A mobile application that activates light bulbs, 

measuring the real need of light in this environment, giving practicality to the user and directly 

reaching in energy preservation.  

KEYWORDS: interrupter, research, sustainability, energy, product. 
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1 INTRODUÇÃO 

O trabalho científico junto com o projeto de pesquisa permite que os alunos em geral apliquem a 

teoria que é lecionada em sala de aula na prática, fixando conceitos e aprimorando fundamentos. [1]. 

Sendo uma atividade de extrema relevância para a formação de jovens pesquisadores, proporcionando 

uma oportunidade única de ter o primeiro contato com a prática da pesquisa, tendo acesso a 

laboratórios, ferramentas, aparelhos até então desconhecidos, mas que passarão a fazer parte da vida 

acadêmica. Com enfoque nessa aprendizagem, o trabalho possui um interesse acadêmico, mas 

mantém suas raízes fundamentadas no princípio de sustentabilidade, onde chegou em um produto 

final que auxilia na economia de energia.  

Atualmente, aumentou a busca por fontes de energia que substituam as fontes convencionais, isso 

se dá ao fato do crescimento desenfreado da demanda de energia elétrica e consequentemente, a 

escassez das reservas energéticas disponíveis. Existe uma tendência natural do aumento do consumo 

de energia elétrica no mundo. [2] O IEA (do inglês, Internacional Energy Agency) aponta um 

crescimento maior que 30% da demanda mundial até 2035. O simples desligar de uma lâmpada pode 

gerar uma economia considerada ao final do ano. Na teoria, essa economia ganharia proporções 

elevadas caso a conscientização se estendesse a uma grande parcela da população. [3] A Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), ligada ao Ministério de Minas e Energia, apontou que em junho de 2017, 

o consumo de energia chegou a 37.816 Gwh, com expansão de 1,1% em relação ao mesmo mês no

ano de 2016. O resultado nos primeiros seis meses deste ano reflete o crescimento intensivo no setor

residencial, cuja expansão de janeiro a junho foi de 1,2%.

Nesse contexto, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas oferecendo uma maior eficiência 

quanto aos gastos desnecessários. [4] A solução para a redução da demanda de energia elétrica é 

bastante complexa, ela está associada ao desenvolvimento de produtos mais eficientes e a 

conscientização do ser humano no que diz respeito ao bom uso da energia, evitando gastos 

desnecessários. [5] Outros acontecimentos, como o aumento do efeito estufa e aquecimento global, 

têm estimulado e fazendo as pessoas pensarem “verde”, ou seja, cogitar mecanismos ecologicamente 

corretos seja para o desenvolvimento de cidades ou produtos, mas sempre procurando a preservação 

do meio ambiente. Nesse cenário, surgiram produtos inovadores que possibilitam a redução no 

consumo de energia, seja pelo aumento de eficiência energética, ou ainda, pela conscientização do 

usuário.  

Visando essas ideias, o trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma para o 

acionamento de lâmpadas em residência. O interruptor inteligente tem a função informar ao usuário 

sobre o desperdício de energia causado pelo uso desnecessário da lâmpada. Uma plataforma 

interativa, fácil e inteligente que contará com um aplicativo que se conectará com a plataforma via 

bluetooth trazendo mais comodidade para o usuário.   
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Durante a execução do projeto, foi feita uma pesquisa de mercado com a intenção de conhecer 

produtos semelhantes que estavam em circulação no comércio. Foram obtidos os seguintes dados:  

Nome do produto Preço (R$) 

Interruptor De Toque Programável Touch 3 Pads 
79,00 

Interruptor Dimerizável Temporizado Digital Exatron 

(IDTDØBC)  

39,00 

Interruptor Dimmer Digital Onetouch - On Eletrônicos 
73,40 

2029



A partir dessas informações, o projeto foi elaborado tendo em mente sempre um preço final que fosse 

mais acessível do que os já encontrados.   

O interruptor consiste em uma plataforma que é controlada por um micro controlador [6] 

(Arduíno Nano) que fica responsável por gerenciar as funções que serão exercidas pela plataforma. 

Dentre as funções da plataforma está contida o acionamento da lâmpada, junto com a medição da 

luminosidade do local em que ela está instalada, possibilitando que o software que estará sendo 

conectado ao arduíno reconheça se realmente há a real necessidade de uma lâmpada acessa naquele 

local. Para isso, o protótipo conta com um led RGB que serve de indicador à luminosidade do local. 

Cada cor do led representa um status de consumo de energia, variando do azul ao vermelho, sendo 

azul o modo mais econômico, e o vermelho representa um maior desperdício. Isso baseado na medição 

da luminosidade feita pelos sensores.  

Já o aplicativo desenvolvido para smartphone, conta com as seguintes funções:  

1. Acionamento remoto das lâmpadas

2. Controle da potência

3. Informações sobre o consumo atual

4. Modo economia de energia

Sendo assim, a plataforma substitui os interruptores convencionais dando praticidade aos usuários, 

desde crianças a idosos, posto isto influenciando diretamente na economia e sustentabilidade.  
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2 METODOLOGIA 

Inicialmente foi necessária uma pesquisa de mercado afim de obter informações acerca dos 

materiais e os componentes mais acessíveis e com melhor custo-benefício. Após a aquisição dos 

componentes, foi rapidamente iniciada uma série de estudos para que fosse possível o total 

entendimento do funcionamento dos mesmos, buscando as melhores formas de implementa-los ao 

sistema. Ato contínuo, foi iniciada a montagem da primeira plataforma que já executaria as primeiras 

funções do sistema. Funções estas:  

1. Controle da lâmpada que fosse conectada

2. Medição por meio de fotoresistores da luminosidade do local em que a plataforma estivesse

instalada.

A continuidade do projeto de pesquisa deu-se então na automatização da plataforma, utilizando um 

dimmer que se comunica com o arduino. Onde as leituras feitas pelos sensores, calculam no próprio 

arduino a quantidade de potência que será necessária para que a lâmpada fique na luminosidade ideal 

para o ambiente, não sendo necessário que o usuário faça isso manualmente.  
Em busca de melhorias, facilidade e acessibilidade, deu-se início ao desenvolvimento do aplicativo 

para smartphone que se conecta com a plataforma. A conectividade do app com a plataforma se dá 

por meio de bluetooth, onde está contida no aplicativo algumas funções que a plataforma executa, 

como:  

1. O acionamento das lâmpadas,

2. O controle de sua potência

3. A ativação do modo “economia de energia”, que o programa vai fazer com que a lâmpada

fique numa potência que seja econômica, mas mesmo assim ainda confortável aos olhos do

usuário.

Para o desenvolvimento do aplicativo, foi usado o “APP INVENTOR", que é uma plataforma online 

que foi criada por desenvolvedores do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e essa plataforma 

serve para a elaboração e desenvolvimento de aplicativos para smartphone, de uma forma dinâmica e 

descomplicada pois usa um sistema de programação em blocos que é bem intuitivo.   
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Exatamente como em todo trabalho de pesquisa, dificuldades apareceram durante a execução 

do projeto. Na montagem da plataforma, foi necessária a confecção de uma placa de circuito impresso 

para que pudéssemos assim diminuir o espaço ocupado pelos componentes, mas este foi um processo 

difícil e que ocupou muito tempo, pois foram necessárias várias tentativas e testes malsucedidos para 

que essa tarefa fosse enfim concluída. O interruptor passou por adaptações no decorrer do processo 

do projeto, mas ainda, manteve o principal objetivo: A “conscientização” ao usuário acerca do 

desperdício, contribuindo, para a redução da utilização dos recursos naturais.  

Ao final do projeto, temos uma plataforma inteligente e interativa que traz conforto e 

comodidade ao usuário, pois põe o controle da iluminação do seu ambiente na palma da sua mão. 

Além de também reduzir significativamente os gastos com energia elétrica, pois nos testes vem se 

mostrando eficiente já que na maioria das vezes não é necessário que as lâmpadas funcionem na sua 

capacidade máxima, desse modo reduzindo uma grande parcela na economia a energia que se usaria 

para alimentar a lâmpada.  
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É notório que o futuro depende da utilização eficiente dos recursos naturais incorporando novas 

soluções energéticas. É através desenvolvimento sustentável que é possível manter o bem-estar 

adquirido nos últimos anos, e ainda assim diminuir os danos aos recursos naturais, apresentando ações 

de força energética. A eliminação de desperdícios, usufruindo de tudo o que a energia elétrica 

proporciona, sem gastos desnecessários. Tomando como base os argumentos acima, é através do 

pensamento de sustentabilidade que o projeto “Interruptores Inteligentes” busca o desenvolvimento 

do produto, ou seja, uma atitude moderna, aplicada no mundo desenvolvido como medida consciente. 

O trabalho científico é considerado uma atividade de vital importância para a formação de jovens 

pesquisadores, proporcionando ao aluno a oportunidade de ter o primeiro contato com a prática da 

pesquisa. O aluno poderá aplicar a teoria ensinada em sala de aula, fixando conceitos e aprimorando 

fundamentos.  Além do interesse acadêmico o trabalho possui suas raízes fundamentadas no princípio 

de sustentabilidade, de um produto que possa auxiliar o usuário na economia de energia.   
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo.  

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas.  

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 

Protótipo do projeto Objeto de madeira com base apoiadora 

30x30cm. Necessita ser conectado a energia 

elétrica.  

1 

2 

Notebook Computador para auxiliar na apresentação do 

projeto. Necessita ser conectado a energia 

elétrica.  

1 

3 
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CONCRETO COM ADIÇÕES DE FIBRA DE PET 

SOUSA JÚNIOR, J. E.1; SOUZA, J. S.2, DAMASCENO, J. C.C. 3 e LOREIRO, N.A. 4 ; LIMA, L.B5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante. 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Civil 

RESUMO 

O projeto objetiva introduzir fibras recicladas de 

Polietileno Tereftalato (PET) em composições de 

Concreto Estrutural. O uso de fibras no concreto 

tem a finalidade de melhorar diversas 

propriedades importantes, tais como a resistência 

a tração, a ductilidade e a trabalhabilidade do 

concreto. O projeto consistiu em testar vários 

teores de adição do PET em concretos  

convencionais e de alta resistência. Os resultados 

obtidos, até o momento, para concretos 

convencionais permitiu concluir que as fibras 

não alteram significativamente a resistência a 

compressão simples (RCS), destacando que se 

obteve um aumento, dependendo do teor de fibra. 

Já a resistência a tração aumentou à medida que 

se aumentou os teores de PET. 

PALAVRAS-CHAVE:  Concreto, PET, Fibra, Resistência, Resíduo. 

The project aims to introduce recycled 

Polyethylene Terephthalate (PET) fibers into 

Structural Concrete compositions. The use of 

fibers in concrete has the purpose of improving 

several important properties, such as tensile 

strength, ductility and workability of concrete. 

The project consisted in testing various levels of  

PET addition in conventional and high strength  

concrete. The results obtained so far for 

conventional concretes allowed to conclude that 

the fibers do not significantly change the 

resistance to simple compression (RCS), noting 

that an increase was obtained, depending on the 

fiber content. On the other hand, tensile strength 

increased as PET levels increased.  

KEYWORDS: Concrete with fibers, PET, compressive strength, tensile strength. 

1   INTRODUÇÃO 

Em virtude da preocupação mundial em aderir a práticas e materiais sustentáveis, cabe ao meio 
técnico, científico e acadêmico investir em estudos que possibilitem o desenvolvimento de recursos 
com propriedades semelhantes ou até melhores do que os já existentes, desde que sejam viáveis tanto 
financeiramente quanto ecologicamente. A construção civil, por sua vez, dispõe e visa aumentar seu 
acervo de técnicas e materiais inovadores que amenizam os impactos ambientais, garantindo 
praticidade na execução e diminuição de custos, por utilizar matérias primas orgânicas ou 
reutilizáveis, além de atender aos requisitos mínimos de utilização. Sabe-se que o principal produto 

V MOSTRA TECNOLÓGICA | III SECITEX 2033



utilizado na construção civil é o cimento, empregado na produção e seus derivados, em especial o 
concreto, que pode ser definido como a mistura de cimento, areia, brita e água. Para melhorar uma ou 
diversas propriedades do concreto, eventualmente, são adicionados ao mesmo uma gama de materiais 
ditos como alternativos.  

Um dos elementos que está em estudo no meio técnico cientifico é a adição de fibras no 
concreto. De acordo com Mindess (1994) concreto reforçado com fibras pode ser definido como um 
material feito com cimento Portland e agregados, contendo fibras descontínuas misturadas. Dentre as 
inúmeras aplicações do concreto com adição de fibras, pode-se citar a construção de lajes apoiadas 
no terreno (radier), produção de peças de concreto pré-moldado e lajes de grandes extensões que 
necessitam de uma fissuração baixa. A industrialização traz consigo o aumento da produção de lixo, 
causando danos com o passar dos anos, esse fato tem levado a população a buscar meios de 

reutilização, um dos materiais analisados é o Polietileno Tereftalato (PET), amplamente utilizado nas 
indústrias de refrigerantes e descartado após o consumo, sendo mais um fator agravante para o 
aumento do lixo urbano.   

Diante das pesquisas já realizadas com os resíduos de PET em concretos convencionais, 
pretende-se conhecer as influências da adição de fibras de Polietileno Tereftalato (PET) no traço de 

concretos de alta resistência. Material geralmente utilizado em grandes obras, como pontes, viadutos 
e grandes edifícios, esse material se destaca dos concretos convencionais devido a sua durabilidade e 
sua maior capacidade mecânica. Entretanto, assim como o concreto convencional, o concreto de alta 
resistência, quando submetido a altas temperaturas, diminui sua resistência mecânica, levando ao 
desplacamento, patologia experimentada pelos concretos submetidos a alta temperatura. Além disso, 
os concretos de alta resistência apresentam um comportamento frágil relativamente ao concreto 
convencional. Sabe-se que as fibras têm o efeito de aumentar a resistência a tração do concreto, 
aumentando sua ductilidade e diminuindo, consequentemente, sua fragilidade. A escolha da fibra de 
PET se justifica por dois motivos principais: 1) as fibras de PET não têm uma destinação adequada 
após seu uso, causando grandes problemas ambientais; 2) elas permitem uma menor redução da 
resistência mecânica de concretos submetidos a alta temperatura, que segundo Meneses (2012) e 
Salustre (2014), notadamente em concretos com resistências elevadas.  

Portanto, a pesquisa se torna relevante uma vez em que utiliza a sustentabilidade aplicada à 
produção do concreto, material amplamente utilizado na construção civil, garantindo 
reaproveitamento do PET, além de possibilitar a melhoria de propriedades do concreto estrutural.  

2 METODOLOGIA 

Primeiramente, realizou-se uma extensa revisão bibliográfica sobre os temas: dosagem de 
concretos estruturais, concreto com adição de fibras e concretos de alta resistência. Em seguida, 
realizou-se a caracterização dos materiais, sendo os ensaios de características físicas dos principais 
componentes do concreto: cimento e eventual adição, agregados, fibras e aditivos químicos. De posse 

destes resultados, definiu-se a dosagem (traços) dos concretos estruturais com diferentes resistências, 
a saber: 30 MPa, e 70 MPa.   

De posse do traço ideal para cada resistência, moldou-se corpos-de-prova de concreto, 
variando o teor de adição de PET, desde o traço sem PET (chamado de traço convencional) até o traço 
com adição do teor máximo, cujo valor foi estabelecido na etapa de revisão bibliográfica. Em seguida 

serão realizados os ensaios do concreto na fase fresca e endurecida. Durante a fase fresca, para avaliar 
o efeito na trabalhabilidade da adição de PET, realizam-se os ensaios de Slump Test e de Ar
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Incorporado. Na fase endurecida, com o intuito de avaliar o efeito da adição de PET no 
comportamento mecânico dos concretos, serão feitos os ensaios de resistência a compressão simples, 
resistência a tração por compressão diametral e resistência a tração na flexão. Devendo lembrar que 
todos esses ensaios deverão ser realizados para todas as classes de resistências e todos teores de PET. 

Finalmente, usa-se de métodos estatísticos para confrontar os resultados dos ensaios e analisar 
a real influência da adição da fibra. Portanto, os materiais usados nesta pesquisa serão: i) concreto 
convencional: cimento Portland; agregados miúdo e graúdo (19 mm) e fibras de PET. ii) concreto de 
alta resistência: cimento Portland; agregados miúdo e graúdo (9,5 mm e 19 mm); adições minerais; 
aditivos redutores de água e fibras de PET.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa está em andamento. Até o momento foi avaliado a inserção de fibras de PET em 
concreto fck = 30 MPa, exposto a temperatura ambiental. O Gráfico 1 ilustra os resultados dos ensaios 

de resistência à compressão simples (Gráfico 1a) e compressão diâmetral (Gráfico 1b) para três traços 
distintos:   

 Traço TC: é o traço de referência sem adição de PET, composto por 1:1,2:1,5:0,45
(cimento:areia:brita:água, em massa);

 T0,3%: idêntico ao TC, com uma adição de 0,3% de PET, em relação a massa do cimento;

 T0,6%: idêntico ao TC, com uma adição de 0,6% de PET, em relação a massa do

cimento;

a)
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b)  
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Gráfico 1: Resultados de ensaios. a) Resistência à compressão simples; b) Resistência à 

compressão diâmetral   

 Pode-se afirmar que os resultados dos ensaios de resistência à compressão em temperatura 
ambiente se mostraram satisfatórios uma vez em que os traços ecológicos (com PET) atingiram 
valores próximos ao convencional, destacando-se que o traço com teor de 0,3% foi superior. Já a 
resistência à tração de todos os traços com PET foram superiores ao traço de referência, sem PET. 
Portanto, pode-se concluir que o incremento do material estudado ao traço de concreto é positivo 
técnica e ecologicamente. Tecnicamente porque ocorreu um incremento na resistência e 
ecologicamente porque evita o descarte da garrafa que abriga o refrigerante, consumido em larga 
escala. Ressalta-se ainda o valor financeiro em detrimento dos resultados positivos já obtidos onde é 
permitido a melhora da resistência à tração, além do aumento da trabalhabilidade, através de um 
material de baixo custo. Em relação à continuidade da presente proposta de pesquisa, espera-se avaliar 
ainda: i) a adição de fibras permitirá uma diminuição da perda de resistência ocasionada por altas 
temperaturas em todas as classes de resistências, notadamente nos concretos de alta resistência (70 
MPa); ii) a adição de fibras permitirá uma maior ductilidade dos concretos convencionais e de alta 
resistência.   

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Até o presente momento, os resultados permitem concluir que a adição de fibras de PET teve 

um efeito bastante benéfico na resistência a tração do concreto, como era de se esperar (POR QUE?). 

Quanto à resistência a compressão, não se observou reduções que inviabilizasse o uso como material 

no concreto estrutural. Em relação continuidade da pesquisa, pretende-se submeter esses concretos a 

altas temperaturas e avaliar o efeito. Espera-se que as adições de PET atenuem a perda de resistência 

típica deste efeito. Além disso, espera-se que o PET melhore o comportamento dos concretos de alta 

resistência no que tange a ductilidade.   
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Corpos de prova 6 un 

2 Fibra de pet 200 g 

3 Banner 1 un 

4 
Peças de 

concreto moldado 

pré- 4 un 
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SERTÃO SUSTENTÁVEL 

RESUMO

Trazendo como proposta um sistema de 

micro geração de energia elétrica para famílias 

que residem no Sertão Brasileiro, podendo ser 

também adotado por quem deseja aderir uma 

forma limpa de produzir energia, propomos que 

a partir da decomposição de matéria orgânica e 

produção de gás metano seja possível produzir e 

utilizar energia elétrica de forma limpa, uma vez 

que o Sertão Sustentável é embasada no princípio 

da conversão de energia cinética para energia 

elétrica e no reaproveitamento do metano.

ABSTRACT 

Bringing as a proposal a system of micro 

electric power generation for families residing in 

the Brazilian Sertão, and can also be adopted by 

those who want to join a clean way to produce 

energy, we propose that from the decomposition 

of organic matter and methane gas production is 

possible produce and use electric energy in a 

clean way, since the Sertão Sustentável is based 

on the principle of the conversion of kinetic 

energy to electric energy and the reuse of methan.

1 INTRODUÇÃO 

O Sertão Sustentável traz como proposta um sistema de micro geração de energia elétrica para 

famílias que residem no Sertão Brasileiro, porém podendo ser utilizado também em residências de 

pessoas que não possuem condições financeiras estáveis para pagar pela utilização de energia elétrica. 

Propõe a utilização de ‘fossas’ que servem de depósito para excrementos humanos e que, por sua vez, 

ainda são muito utilizadas por famílias mais carentes. A produção de energia é embasada no princípio 

da conversão de energia cinética (energia do movimento) para energia elétrica. A partir de 

determinado momento em que a matéria orgânica estiver no interior da ‘fossa’, a matéria iniciará o 

processo de decomposição, onde acarretará como efeito causal de sua decomposição, a produção de 

CH4 (gás metano). A partir do momento em que o gás estiver retido no interior do recipiente de 

deposito de matéria orgânica e a níveis consideráveis, uma válvula será acionada, liberando-o para 

que aja a passagem do gás através de um tubo, onde em seu interior estarão localizadas pequenas 

hélices, conhecidas como coolers. Uma vez que o gás for liberado e movimentar estas hélices, haverá 

a produção de energia cinética através do movimento dos coolers, que por sua vez, será convertida 

em energia elétrica a partir dos circuitos conversores que desenvolvemos. Ao fim do processo de 

produção e conversão, a energia elétrica será conservada em baterias a fim de serem disponibilizadas 

para as famílias detentoras desta tecnologia. Produzido de forma sustentável, limpa e com materiais 

reutilizados o Sertão Sustentável visa impacto negativo zero, uma vez que não agride o meio ambiente 

e poderá oferecer inúmeros benefícios tanto para os usuários, quando para a natureza. 

PALAVRAS-CHAVE:  Energia, Produção, Decomposição, Conversão. 

KEYWORDS:  Energy, Produce, Decomposition, Conversion. 

V MOSTRA TECNOLÓGICA | III SECITEX 2038



2 METODOLOGIA 

O projeto Sertão Sustentável teve início a partir da avaliação da necessidade de geração e 

utilização de energia elétrica para famílias da zona rural do munícipio de Santa Cruz, situado no Rio 

Grande do Norte. Prontificamo-nos a discutir possíveis soluções e formas que pudessem ter validação 

e eficiência para que pudéssemos suprir tal necessidade tão rudimentar para os dias de hoje, já que 

atualmente a energia elétrica é um recurso que faz parte da vida da grande maioria das pessoas pelo 

mundo todo, e se demonstra extremamente necessária para que se possa desempenhar papeis em uma 

sociedade cada vez mais globalizada e com acesso a recursos cada vez maior. 

A partir da avaliação de tais preceitos e problemática, decidimos fazermos visitas as zonas 

rurais para que pudéssemos ter a real noção de como é a vida de alguém que reside no ambiente rural 

e não tem acesso à energia elétrica. Em nossa visita pudemos notar que de fato, a energia elétrica 

poderia melhorar e auxiliar de forma ampla e significativa a vivencia destas famílias no ambiente em 

que elas residem, além da discrepância social que é notada rapidamente quando comparada as zonas 

urbanas, é notório também a falta de acesso a recursos e informações. 

Após a visita, avaliamos formas acerca de como poderíamos desenvolver uma tecnologia 

implementável, acessível e precisamente eficaz, para que pudesse ser utilizada pelo público que 

visamos auxiliar. Pensando nesses pontos, surgiu a ideia da utilização de um recurso que já é muito 

utilizado por essas famílias, que são as fossas, local onde é depositado e armazenado dejetos. 

Concluímos que a partir da decomposição desse material, iria ser gerado CH4, e até onde notamos, 

esse gás estava sendo liberado para atmosfera a partir do respiradouro que é instalado nestas fossas. 

Pensando na reutilização deste gás, pensamos em formas em que pudéssemos utiliza-lo com o intuito 

principal de geração de energia elétrica e por consequência evitar que o gás fosse liberado para 

atmosfera. 

Ao dar início ao processo de desenvolvimento prático do projeto, partimos para o 

desenvolvimento das placas de circuito impresso, uma vez que se faz necessária a utilização de tais 

peças eletrônica, para que possa ocorrer a transformação, conservação e utilização da energia que irá 

ser gerada, além de diversas outras funções essências para o funcionamento desta tecnologia. As 

unidades de geração de energia foram montadas com a utilização de peças que seriam descartadas, 

como os coolers de computadores que não teriam mais serventia, alguns outros componentes são 

provenientes de fontes de tensão, assim, reduzindo o preço de montagem do projeto, já que utilizamos 

lixo eletrônico em sua montagem. 

O método de geração vem através da rotação dos coolers, que são acoplados ao interior de um 

tubo que representa o suspiro da fossa, onde o tubo estará ligado diretamente a fossa, os coolers 

estarão ligados em paralelo, quando o gás transpassar o tubo, estes mecanismos irão rotacionar 

gerando energia cinética, por sua vez, a energia cinética gerada irá ser transformada para energia 

elétrica a partir de circuitos que desenvolvemos, os coolers  estarão conectados a um conversor 

(AC/CC) e a um conversor boost, após a geração e transformação de energia, em sua etapa final, ela 

será armazenada em baterias que estarão disponíveis nas residências, por fim, sendo disponibilizada 

para sua utilização. 

Ao atingir o limite de pressão pré-estabelecido de 10 PSI’s (libra-força por polegada 

quadrada), uma válvula manométrica liberará o gás e que consequentemente fará com que os coolers 

sejam acionados, uma vez que todos saiam da sua inércia produzirão energia cinética sendo 

transmitidos através dos circuito que serão responsáveis por fazer a conversão da energia cinética 

para elétrica, o armazenamento desta energia será feito em baterias de 4V que estarão ligadas ao 

circuito. Por fim, disponibilizando a energia para utilização. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Sertão Sustentável mostra-se muito vantajoso e eficiente quando o assunto é geração de 

energia elétrica com o intuito principal de beneficiar famílias carentes, além de não agredir de forma 

alguma o meio ambiente irá gerar uma economia relevante nos gastos das famílias caso estivessem 

utilizando a rede elétrica convencional, ou caso não despusessem de energia elétrica de forma alguma 

estariam a obter um recurso essencial sem precisar efetuar um investimento exorbitante. Sendo assim, 

esperamos contribuir para que todos aqueles que necessitem e querem, possam finalmente usufruir 

deste recurso. Além do incentivo à produção de energia de forma sustentável, evitando o desperdício 

de recursos e reaproveitando materiais que anteriormente seriam descartados, além de possuir uma 

redução drástica no número de agentes poluentes produzidos quando comparado a produção de 

energia convencional. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi comprovado com base em testes de funcionamento que o Sertão Sustentável é 

perfeitamente capaz de fornecer a iluminação básica de residências no estado atual, a quantitatividade 

de energia produzida irá depender diretamente da quantidade de gás gerado e de coolers utilizados, 

uma vez que quanto mais gás e coolers, significa mais movimento, e mais movimento significa mais 

energia. Futuramente esperamos que o projeto tome proporções maiores, e possa produzir cada vez 

mais energia, podendo ser utilizado por todos que precisam e desejam uma alternativa sustentável, 

barata e eficiente para produção e utilização de energia elétrica. É sabido por todos que nosso planeta 

e modo de vida poluente não condizem, não podemos fechar os olhos para isso, e o projeto traz uma 

proposta que beneficia não somente as pessoas, mas também o meio em que vivemos, buscando uma 

solução eficiente para diminuir os danos e os custos da geração de energia elétrica convencional.  
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Mesa 1 

2 Cadeiras 3 

3 Tomada 1 
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VALIDADOR HC 

RESUMO 

O Validador HC é um serviço que ajuda a 

verificar a validez dos documentos HTML. A 

validação desses é um passo importante que pode 

ajudar a melhorar e garantir sua qualidade e pode 

economizar o tempo além disso ele ainda pode 

ser utilizado em fins didáticos, tanto na 

identificação de problemas na estruturação dos 

documentos HTML, quanto para auxílio ao 

professor na correção. 

ABSTRACT 

HC Validator is a service that helps you verify 

the validity of HTML documents. The validation 

of these is an important step that can help to 

improve and guarantee its quality and can save 

time. Moreover, it can still be used for teaching 

purposes, both in identifying problems in the 

structuring of HTML documents and in assisting 

the teacher in the correction. 

1 INTRODUÇÃO 

Este estudo visa a criação de um serviço que ajuda a validar documentos HTML. A ideia 

surgiu a partir da necessidade de ser feita a verificação de páginas Web, onde a maioria desses 

documentos são escritos utilizando linguagens de marcação, como HyperText Markup Language 

(HTML) ou eXtensible Hypertext Markup Language (XHTML) entre outras. Essas linguagens são 

definidas por especificações técnicas, que geralmente incluem uma gramática formal legível por 

máquina.  

Com o advento da Web, em certo momento as limitações do HTML, se 

tornaram visíveis. Sua falta de extensibilidade frustravam os desenvolvedores e suas 

definições ambíguas permitiam uma proliferação de HTMLs erradas. (DEITEL, 

DEITEL, et al., 2003) 

PALAVRAS-CHAVE:  Programação web, validação, HTML, software 

KEYWORDS: Web programming, validation, HTML, software 
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Em outras palavras, enquanto os navegadores da Web contemporâneos fazem um trabalho 

cada vez mais preciso ao analisar até mesmo o pior HTML tag soup1, alguns erros nem sempre 

provocam travamentos. Muitas vezes, diferentes softwares em diferentes plataformas não serão 

influenciados pelos erros de forma semelhante, tornando extremamente difícil aplicar estilo ou layout 

de forma consolidada.  

A validação é uma das maneiras mais simples de verificar se uma página está construída de 

acordo com os padrões da Web e se fornece uma das garantias mais confiáveis de que as futuras 

plataformas da Web irão executa-las como foi planejado. 

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse sistema foram utilizadas as linguagens XSD e Java, onde a 

XSD que é uma linguagem baseada no formato XML e foi utilizada para definição de regras de 

validação em documentos e o Java que é uma linguagem de programação orientada a objetos que foi 

utilizada para fazer toda a parte de verificação dos documentos, para o acesso ao banco de dados e 

gerar as notificações, é utilizado Java em conjunto com SQL, que é responsável por definir os 

comandos usados no banco de dados MySql. Foi utilizado também um API do Java chamado Swing, 

em que foi possível ser feita toda a parte da criação das interfaces gráficas do sistema. 

Para desenvolver a parte da verificação dos documentos, primeiramente, foi necessário utilizar 

a linguagem XSD, porém, com a evolução do projeto foi percebido que não seria possível criar todas 

as funções necessárias para a execução, devido à isso, foi iniciado o desenvolvimento do projeto em 

Java, por ser uma linguagem que contém vários recursos úteis. 

No banco de dados foram criadas três tabelas, mostradas na figura 1. Cada tabela foi feita 

seguindo a normalização de banco de dados que segundo OLIVEIRA (2013) é um conjunto de regras 

que visa, principalmente, a organização de um projeto de banco de dados para reduzir a redundância, 

aumentar a integridade e o desempenho. Para normalizar o banco de dados, deve-se examinar as 

colunas (atributos) de uma entidade e as relações entre entidades (tabelas), com o objetivo de se evitar 

anomalias observadas na inclusão, exclusão e alteração de registros. 

1 “tag soup” É uma expressão utilizada por desenvolvedores web quando algum documento sintaticamente ou 

estruturalmente incorreto.  
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Figura 1 Diagrama Entidade-Relacionamento 

No banco de dados como já foi citado, foram criadas três tabelas, na primeira 

nomeada de Tag, estão inseridas todas as TAGs que existem no HTML5, segundo o site da 

W3C2, e foram gerados números identificadores (ID) para cada uma delas. 

Existem dois tipos de TAGs, as que necessitam de fechamento e as que não necessitam de 

fechamento. Para as que necessitam de fechamento é utilizado o sinal de menor (<), seguido do nome 

do elemento e o sinal de maior (>) para abertura. Para fechamento, é utilizado o sinal de menor (<), 

seguido de barra (/), nome do elemento e o sinal de maior (>). 

Existe também os elementos que não necessitam de fechamento, também conhecidos como 

elementos vazios, onde é utilizado somente o sinal de menor (<), seguido do nome do elemento e o 

sinal de maior (>). 

Foram analisadas cada uma das TAGs individualmente para serem inseridas no banco de 

dados, em que no total foram 91 TAGs cadastradas.  

Na segunda tabela chamada Parametro, foram informados os nomes dos parâmetros, os 

números identificadores (ID) para cada um, se eles possuem conteúdo e se eles são obrigatórios nas 

TAGs. 

Parâmetros são informações passadas nas TAGs para que elas se comportem da maneira 

esperada. Existem parâmetros globais (que funcionam em todas as TAGs) e específicos (que são 

direcionados para cada TAG, através de especificação). Os parâmetros possuem nome e um valor, 

2 https://www.w3schools.com/tags/ref_html_dtd.asp 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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existem parâmetros que são utilizados praticamente sempre e existem outros que serão mais raros, 

foram cadastrados todos os atributos específicos, que são 133 parâmetros, depois os parâmetros 

globais que em sua totalidade são 16.  

A terceira e última tabela intitulada como Tag_Parametro, recebe o ID da TAG e o ID do 

parâmetro e estabelece a relação entre TAG e seus parâmetros.  

Figura 2 Tela principal 

Na tela principal (Figura 2) da aplicação existe dois botões onde o primeiro (Adicionar) é onde 

o usuário seleciona um documento ou pasta para ser anexado, para isso foi desenvolvido um código

onde quando o usuário clicar no botão vai ser gerado um evento, e esse evento tem como objetivo 

verificar se existe algum arquivo, se tiver ele vai analisar se é arquivo ou pasta, se for arquivo ele vai 

ver se a extensão é .HTML, se não for com a extensão .HTML envia uma mensagem de erro para o 

usuário dizendo que ele tem que anexar um arquivo do tipo HTML ( Figura 3). 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 3 Mensagem de erro "O arquivo selecionadonão é do tipo .html" 

Além disso, ele também tem a função de iniciar a validação. Onde, quando o mesmo for 

clicado vai gerar um evento que vai fazer com que o arquivo que foi escolhido seja lido e validado, 

passando por um código recursivo que vai fazer com que o arquivo seja lido de uma forma automática 

fazendo que todas as linhas do código sejam analisadas individualmente. Assim que ele for clicado 

vai começar a executar também o evento de validação do documento, onde esse evento tem o código 

com função de fazer a validação do documento. 

A validação vai estar ocorrendo e todos os erros que foram achados no código são enviados 

para a tabela que está presente na tela, e enquanto o documento está sendo validado a faixa de 

porcentagem que está presente na tela vai mostrar o quanto do documento já foi validado.  

Na tabela vai ser impresso o nome do arquivo, a linha que está o erro e o erro que foi achado 

com seus detalhes. 

O segundo botão (Sobre) vai abrir uma segunda tela (Figura 4) que vai falar um pouco sobre 

o projeto, nele está presente um pequeno resumo sobre o Validador HC, também o nome dos

Fonte: Elaborado pelos autores 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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desenvolvedores juntamente com o nome do orientador nela também tem o nome da instituição na 

qual foi desenvolvido o sistema e o ano de desenvolvimento do mesmo. 

Figura 4 Tela Sobre 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados que foram obtidos após o desenvolvimento do Validador HC é que ele está com 

todas as TAGs e os parâmetros cadastrados no banco de dados que já está funcionando corretamente, 

todas as 91 TAGs, sendo que 13 são consideradas elemento vazio e também os 133 parâmetros foram 

inseridos, além disso foram feitas as ligações entre as TAGs e os seus parâmetros.  

Na parte da validação, foi estudado um algoritmo de recursividade e esse foi uma outra grande 

dificuldade que ocorreu, pois nunca fora visto esse tipo de conteúdo pelos desenvolvedores e ele é de 

total importância para o desenvolvimento do projeto, ele é responsável por pegar o código e executar 

até que não tenha mais nenhuma TAG aberta. 
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Figura 5 Tela principal mostrando os erros 

A interface gráfica do sistema já está funcionando, onde na qual se consegue pegar somente 

um arquivo ou selecionar uma pasta completa para ser analisada, é mostrado também os erros em 

uma tabela que foi criada na interface gráfica (Figura 5). 

Nessa tabela são mostrados o nome do arquivo ao qual está sendo validado, a TAG que 

ocorreu o erro e também o erro juntamente com as informações sobre ele. Durante o desenvolvimento 

foram realizadas algumas pesquisas para saber como mostrar o número da linha onde ocorreu o erro, 

porém como o arquivo que foi validado está em uma única String, não dá para ser feita a exibição das 

linhas onde está o erro no arquivo. 

Foi desenvolvida também uma segunda tela, onde nela está inserido um pequeno resumo sobre 

o que é o Validador HC, além de conter os nomes dos desenvolvedores e também do orientador

juntamente com o nome do IFRN que é uma instituição em que na qual foi realizado o 

desenvolvimento do projeto. 

Portanto, o Validador HC é um serviço de validação que serve para auxiliar tanto 

desenvolvedores web, quanto também professores e alunos, na verificação de documentos HTML. E 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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como no presente trabalho foi possibilitado fazer a validação de arquivos HTML, com verificação de 

erros, avisos e informações sobre o erro presente no arquivo enviado pelo usuário. 

Para trabalhos futuros, pretende-se possibilitar também a validação de arquivos CSS, pois para 

quem é um desenvolvedor web ou um web designer está ferramenta será uma poderosa aliada. Ela 

não só será capaz de comparar uma folha de estilo com as especificações para as CSS, apontando 

erros, grafia incorreta ou uso impróprio das CSS, mas também alertará você para potenciais riscos à 

usabilidade.  
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SMARTHOUSE: Uma maquete residencial automatizada para ensino da 

domótica 

PEIXÔTO, J. P. R. 1; BARROS, H. J. D. 2; QUEIROZ, A. A. S. 3 e VILAS BOAS, J. M 4 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A automação residencial, também conhecida como 

domótica, vem se mostrando em ascendência no que 

tange o aumento na eficiência energética, segurança, 

comodidade e qualidade de vida; diante disso surgiu 

a ideia de criarmos uma maquete automatizada em 

tamanho reduzido, tendo por principal objetivo 

capacitar e estimular os alunos, participantes do 

projeto, acerca da aplicabilidade dos conhecimentos 

interdisciplinares do curso, bem como ao acesso na 

pesquisa e no mundo acadêmico. 

ABSTRACT 

Residential automation, also known as home 

automation, has shown itself to be in the 

ascendancy of increasing energy efficiency, 

safety, comfort and quality of life; the idea was 

to create an automated model in a small size, with 

the main objective of enabling and stimulating 

students, participants in the project, about the 

applicability of the interdisciplinary knowledge 

of the course, as well as access in research and in 

the academic world. 

1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia vem, a cada dia, entrando em nossas vidas de formas incríveis. Ela nos 

proporciona uma melhor qualidade de vida, além de grandes facilidades. Pode-se dizer que o ser 

humano vive a “era da informação”, com a tecnologia tudo torna-se mais fácil, o homem pode se 

comunicar com pessoas do mundo inteiro através de redes sociais, telefones, celulares e demais 

aparelhos tecnológicos. Não podemos deixar de citar também a crescente substituição de mão de obra 

humana por máquinas, que realizam o trabalho com mais agilidade, menor custo, etc. Além da 

PALAVRAS-CHAVE: automação, maquete, arduino, capacitação. 

KEYWORDS: automation, arduino, model, capacitation. 
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também crescente substituição dessas máquinas por outras máquinas que possam oferecer melhor 

eficiência e qualidade. 

Nesta conjuntura, a domótica vem evoluindo a cada dia, e apesar de ainda ser pouco conhecida 

e divulgada, pelo conforto e comodidade que pode proporcionar, ela promete vir a ter muitos adeptos, 

face ao crescimento de projetos com estas soluções de automatização.  

A domótica utiliza e associa as vantagens dos meios eletrônicos e informáticos, de forma a 

obter uma utilização e uma gestão integrada dos diversos equipamentos de um edifício, quer seja 

residencial ou comercial. O manuseamento do sistema poderá ser feito de acordo com as suas próprias 

necessidades ou poderá optar por um manuseamento do tipo padrão. 

A automatização de edifícios segue essa linha de raciocínio e, vem dando grandes passos para 

melhorar a vida do ser humano, esse que a princípio habitava uma caverna sem qualquer conforto, 

mas que hoje pode habitar em um centro de tecnologia que realiza diversas atividades para ele, sem 

que se esforce. Sem falar que o mercado para esse tipo de tecnologia vem aumentando 

consideravelmente, apesar de ser inacessível à grande parte da sociedade mundial, em especial 

àquelas pertencentes à classe baixa. Em compensação, a classe alta demonstra bastante interesse pela 

domótica, em virtude da comodidade, conforto e principalmente da segurança, uma vez que o quadro 

de violência está crescendo a ponto de sufocar a sociedade e essa tecnologia promete várias soluções 

para aumentar a segurança de seus usuários. 

Ao falarmos de preço, tentamos buscar sempre uma forma de desviar desse pequeno grande 

problema. Neste contexto, nasce a ideia de usar o Arduino, um poderoso e acessível microcontrolador. 

A partir dele, fomos capazes de desenvolver várias ideias inovadoras, que se diferenciam dos projetos 

já existentes na área da domótica, sem abrirmos mão das ideias já existentes. 

O projeto SMARTHOUSE, tem, atualmente, a intenção de contribuir para o desenvolvimento 

de habilidades, competências, valores e virtudes dos alunos do IFRN, e a promoção da 

interdisciplinaridade. Este projeto de IC tem como objetivo maior tornar acessível, prático e rápido 

para alunos de cursos técnicos das áreas de informática, mecatrônica e automação industrial, o 

conhecimento acerca das possibilidades da automação residencial. Não podemos descartar a 

possibilidades desse projeto, futuramente, virar um produto, pois tem tudo para evoluir cada vez mais, 

mas para isso, precisamos superar uma de nossas maiores dificuldades, que é tornar o produto 
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acessível para a maioria da população, possibilitando uma melhor qualidade de vida, principalmente 

no que diz respeito ao campo da segurança. 

2 METODOLOGIA 

Durante todo o tempo de desenvolvimento do projeto, com auxílio do nosso orientador, 

realizamos trabalhos de pesquisas com base no que era necessário para a evolução do projeto. No 

decorrer deste tempo trabalhamos na elaboração do sistema de luzes, temperatura, umidade, 

segurança, e também a integração dos dados de temperatura e umidade em um OLED, que exibe os 

resultados obtidos. Estamos trabalhando também em um aplicativo Android, que possibilitará a 

interação do usuário com a casa. 

Ao tentarmos implementar esses sistemas tivemos um grande trabalho por trás, onde 

necessitamos de pesquisar quais eram as melhores formas de colocar os sistemas em execução da 

forma mais simples possível. Porém, muitas das vezes isso não foi possível, logo, algumas dessas 

partes exigiram de mais atenção e cuidado. Com o surgimento desses problemas, nós nos organizamos 

e discutimos as melhores formas de superarmos esses impasses. Como por exemplo, na construção 

do código do sensor de temperatura e umidade, onde tivemos trabalho em obter uma melhor precisão 

nos dados. Outro exemplo foi no recebimento dos dados no display OLED.  As soluções que 

realmente eram úteis, foram encontradas quando utilizamos material didático mais avançado, 

indicados por nosso orientador. 

A maioria das pesquisas foram realizadas na internet, mas o uso dos livros foi também 

essencial, neles encontramos coisas que nunca teríamos acesso na internet. Como códigos bases na 

construção do aplicativo, que ainda está em processo de desenvolvimento. 

Ideias novas surgem a cada dia, uma das mais recentes é a utilização de um sistema de 

refrigeração que trabalhe junto aos dados coletados no sistema de temperatura e umidade, onde, 

quando estiver em uma certa temperatura o sistema de refrigeração passe a funcionar, como se fosse 

um ar condicionado automático. Entre outras que serão implementas e desenvolvidas para que tudo 

trabalhe junto, possibilitando uma melhor experiência para o usuário. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir da definição do que íamos fazer no projeto, algumas coisas não foram totalmente 

calculadas, como por exemplo a localização do som do alarme, que deveria ficar em um ponto 
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estratégico na maquete. Isso foi resolvido depois de muitos testes sonoros realizados com toda a 

equipe. Outro problema discutido, foi como seria feita a organização de todo o hardware usado na 

maquete, discutimos e chegamos ao acordo de organizar o hardware de uma forma que não 

atrapalhasse futuras modificações; os fios foram juntados e colados em pequenos caminhos e o 

microcontrolador Arduino foi colocado no centro. 

Figura 1 - Distribuição dos componentes na maquete 

Fonte: João Pietro – Acervo pessoal

A utilização do sistema Android foi bastante tratada, pois teríamos que escolher a melhor 

forma para o usuário comunicar-se com a casa, e a melhor forma foi a criação de um aplicativo que 

rodasse no Android. Não pudemos desprezar o fato de que alguns usuários não poderiam utilizar o 

aplicativo inicialmente, pois há outros sistemas operacionais que ficariam de fora, como o iOS e o 

Windows Mobile, que possuem uma grande quantidade de usuários, uma alternativa que vimos como 

uma solução para esse problema foi a utilização de uma página web (HTML) para abrigar a interface 

de comunicação usuário-casa, porém, não seria prático para o usuário, o que iria contradizer uma de 

nossas propostas, então resolvemos começar a desenvolver um aplicativo que rode inicialmente no 

sistema operacional da Google. 
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Figura 2 – Print da interface do aplicativo 

Fonte: Hélio Judson – Acervo pessoal

O aplicativo está sendo desenvolvido no Android Studio, atualmente está no processo de 

conexão com a casa através do ESP8266 e um serviço MQTT. O ESP já está no processo de pesquisa, 

pois precisamos saber melhor como utilizá-lo junto com o Arduino e o serviço MQTT está em análise 

de custo, pois muitos são pagos, e precisamos de formas mais baratas e que possam entregar o serviço 

com eficiência. Estamos discutindo também a questão da interface do aplicativo, para que seja mais 

amigável com o usuário. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto, nesses últimos meses, está em um grande processo de evolução, pois após um longo 

período de planejamento, sugiram novas ideias que estão sendo de grande valor para o projeto. 

Diferentemente de outros projetos de domóticas, nosso projeto está sempre buscando evoluir e 

apresentar ao mundo uma domótica cada vez mais eficiente. 

As pesquisas são constantes e a partir dos conselhos do nosso orientador tudo fica mais fácil. 

Processos que demorariam muito tempo, estão sendo bem melhor desenvolvidos, isso graças ao 

grande empenho da equipe, que muitas das vezes se encontra em situações onde o trabalho em grupo 

é essencial e a opinião de todos é de suma importância. 
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No desenvolvimento do aplicativo ainda estamos no processo construtivo, a interface 

encontrasse praticamente pronta, no momento estamos tratando do processo de interação do 

aplicativo com a própria maquete da casa. 

Após terminamos o aplicativo, que é nosso foco agora, conversaremos sobre novas ideias para 

o projeto, para que possamos oferecer o melhor para o usuário: uma casa capaz de executar milhares

de funções, com alternativas baratas e confiáveis. 
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UM NOVO EQUIPAMENTO PARA SEPARAÇÃO MINERAL - AirSEP 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um novo equipamento 

aplicado a separação mineral, sem o uso de 

água. Os resultados preliminares mostra uma 

eficiência de separação de 67% para o sistema 

quartzo-muscovita. O equipamento tem baixo 

custo, elevado nível de controle, fácil 

operação e é uma alternativa para regiões 

semiáridos. O equipamento é denominado de 

AirSEP e já se encontra em operação em nível 

de laboratório para formação de recursos 

humanos. 

THE NEW EQUIPMENT TO MINERAL SEPARATION - AIRSEP-LAB 

ABSTRACT 

This work presents a new equipment applied to 

mineral separation, where it does not require the 

use of water. Preliminary results show a 

separation efficiency of 67% for the quartz-

muscovite system. The equipment has low cost, 

high level of control, easy operation and is an 

alternative for the semi-arid regions. The 

equipment is called AirSEP and is already in 

operation at the laboratory level for training 

human resources.

. 

PALAVRAS-CHAVE: Separação a seco; muscovita, quartzo; meio ambiente. 

KEYWORDS: Dry separation; muscovite; quartz; environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria mineral possui vários métodos e equipamentos para a separação mineral, no caso 

do beneficiamento do pegmatito, rocha formada por famílias de silicatos que possui em sua 

composição a mica, exige métodos como flotação e concentração utilizando espiral para sua 

recuperação (LEITE; SILVA, 2017). Métodos esses que necessitam de quantidade elevadas de 

água. 

A produção brasileira de mica é proveniente da região semiárida do nordeste brasileiro 

(Lima, 2014), o qual apresenta índices pluviométricos seguintes: Nova Palmeira/PB – 419 mm, 

Parelhas/RN - 551 mm, Pedra Lavrada/PB - 390 mm e Picuí/PB – 410 mm (Climate-Date, 2017). 

Tais dados mostram um grande problema em utilizar os processos convencionais a úmido nessas 

regiões, abrindo margem para pesquisa e inovação que proponha melhorias para o beneficiamento 

voltados aos processos a seco. 

Este cenário estimulou a pesquisa de alternativas de equipamentos para a separação a seco, 

onde foi proposto o equipamento denominado AirSep-Lab, que é a versão para uso em laboratório. 

Este tem custo benefício que atende as necessidades do pequeno minerador, proporcionando uma 

maior performance na recuperação de micas, sem o uso de água no processo. Espera-se que eleve o 

rentabilidade do processo de extração para a região do semiárido, que sistematicamente tem 

problemas com a escassez de água.  

2 METODOLOGIA 

A realização deste trabalho iniciou-se com uma consulta na base do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI), com o objetivo de verificar as patentes para a separação mineral a 

seco (INPI, 2017), bem como realizados buscas por artigos nas bases disponíveis do portal de 

Periódicos da CAPES. Não foi identificado equipamentos correlatos. 

O equipamento foi projetado e construído em madeira, com sistema de controle 

eletromagnético de alimentação e o fluxo de ar controlado por inversor de frequência.  A figura 1 

apresenta o equipamento em escala de laboratório AirSep-Lab.  

Figura 1. (1) AirSep-Lab, (2) Ventilador Centrífugo, (3) Inversores e (4) Alimentador. 

1
3

2 

3

4
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A alimentação foi controlada através da construção de curva de calibração do sistema. As 

velocidades de ar foram aferidas com anemômetro e obtidos equações, já em relação aos controles 

de alimentação foi construído uma curva de calibração e velocidade de fluxo controlada pelo 

inversor de frequência. 

As amostras para a validação do sistema (muscovita e quartzo) foram preparadas para a 

realização dos ensaios.  

As amostras foram cominuídas em britador de mandíbulas e moinho de martelos para o 

quartzo, enquanto para a muscovita foi utilizado um moinho de facas. Após a cominuição, estes 

foram classificados e, em seguida submetidos ao processo de separação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O separador AirSep-Lab opera com velocidades de saída do ventilador centrífugo de até 8,7 

m/s para uma frequência de 65 Hz do motor. Este dado mostra que a vazão de ar máxima é da 

ordem de 0,35 m3/s. Na câmara de separação as velocidades do fluxo de ar é de até 2,2 m/s para 

uma temperatura de 300C, assim o fluxo nas velocidades de até 0,9 m/s é laminar, enquanto aqueles 

com velocidades entre 0,9-1,1 m/s estão na zona de transição e para velocidades até 2,2 m/s o fluxo 

é turbulento. A vazão do fluxo de ar máximo foi 2,2 * 10-2 m3/s (LEITE; SILVA, 2017). 

A figura 2 apresenta um desenho ilustrativo com o fluxo de ar e das partículas submetidos a 

processo de separação. 

Figura 2. Fluxo de partículas e ar no equipamento. 

Foram observados que o fluxo de linha vertical da alimentação reflete a trajetória das 

partículas de maior granulometria e esfericidade com as velocidades mais baixas, no entanto quando 
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se reduz a granulometria e se eleva a velocidade, o fluxo é alterado e arrastado para as áreas laterais. 

As partículas lamelares são mais sensíveis à alteração de fluxo, mesmo para as velocidades mais 

baixas. A figura 3 apresenta os minerais utilizados nos ensaios. 

Figura 3. Minerais utilizados nos ensaios (+14#). A esquerda (muscovita) e a direita (quartzo). 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados preliminares com o equipamento AirSep-Lab em escala laboratorial para 

separação a seco atendeu perfeitamente as estruturas lamelares que caracterizam a partícula de 

mica, proporcionando uma recuperação da ordem de 67% da mica para granulometrias estudadas. 

O equipamento tem baixo custo de investimento, fácil operação e bom nível de controle de 

processo, bem como possui caráter inovador por não utilizar água. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 

dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e 

pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Inversor de frequência 
Equipamento para controle de níveis de velocidade de 

ar e de alimentação no sistema. 
2 

2 AirSEP Equipamento principal tratado no artigo. 1 

3 Ventilador centrífugo Equipamento que fornecerá fluxo de ar para o AirSEP. 1 

V MOSTRA TECNOLÓGICA | III SECITEX 2060



SIP3D - SISTEMA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA 
RECICLAGEM DE PLÁSTICO PET PARA IMPRESSÃO EM 3D 

RESUMO 

O Projeto SIP3D - SISTEMA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

ATRAVÉS DA RECICLAGEM DE PLÁSTICO 

PET PARA IMPRESSÃO EM 3D tem como 

objetivo principal desenvolver um processo de 

conscientização, através de um jogo, sobre o 

impacto ambiental causado pelo descarte 

incorreto de garrafas PET no meio ambiente. 

Consiste no incentivo à interação social, por 

meio de um jogo educativo divertido e dinâmico, 

para o recolhimento das garrafas PET. O sistema 

é constituído de uma máquina de venda reversa 

que armazena as garrafas e como recompensa, a 

partir do acúmulo de pontos (que serão obtidos a 

cada garrafa), poderão escolher um brinde em 

3D. O brinde funciona como uma gratificação 

pela colaboração e ao mesmo tempo um 

incentivo. Além disso, estamos desenvolvendo 

um aplicativo que pode ser conectado às redes 

sociais, onde as pessoas poderão consultar sua 

pontuação, ranking e conquistas, além de um 

cardápio de premiações. Inicialmente o sistema 

utiliza-se de um equipamento capaz de triturar as 

garrafas PET, a matéria obtida será transformada 

em filamentos que serão utilizados na impressora 

3D. A resina produzida será dividida, uma 

parcela será destinada para a produção dos 

brindes, enquanto a outra será utilizada para 

realizar a manutenção financeira do sistema, 

pois, pretendemos que o SIP3D seja um sistema 

autosustentável e sem fins lucrativos. Nossa 

pesquisa é de caráter aplicada, as etapas de 

execução são: levantamento bibliográfico, 

pesquisa sobre o plástico PET e sua longevidade, 

desenvolvimento de um protótipo semi 

funcional, testes a serem realizados em campo, 

implementar um protótipo totalmente funcional. 

O projeto teve início no mês de agosto de 2016, 

sendo a etapa inicial prevista para terminar em 

agosto de 2017. Passamos pelas etapas de 

levantamento de dados, procura por materiais 

acessíveis, construção de um protótipo semi 

funcional e estamos a desenvolver nosso 

protótipo funcional, nosso site e aplicativo. Por 

fim, esperamos diminuir o número de garrafas 

descartadas de forma incorreta na natureza e, 

principalmente, aumentar a conscientização 

ambiental dos mais jovens afetando 

consequentemente os mais velhos. 

.

PALAVRAS-CHAVE:  Reciclagem de PET, SIP3D, Jogo Educativo, Meio Ambiente. 

V MOSTRA TECNOLÓGICA | III SECITEX 2061



ABSTRACT 

The SIP3D Project - ENVIRONMENTAL 

AWARENESS SYSTEM THROUGH 

RECYCLING PET PLASTICS FOR 3D 

PRINTING has as main objective to develop a 

process of awareness through a game about the 

environmental impact caused by the incorrect 

disposal of PET bottles in the environment. It 

consists of encouraging social interaction, 

through a fun and dynamic educational game, to 

collect PET bottles. The system consists of a 

reverse-selling machine that stores the bottles 

and as a reward, from the accumulation of points 

(which will be obtained from each bottle), they 

can choose a 3D gift. Toast works as a reward for 

collaboration and at the same time an incentive. 

In addition, we are developing an application that 

can be connected to social networks, where 

people can check their scores, ranking and 

achievements, as well as a menu of awards. 

Initially the system uses an equipment capable of 

crushing the PET bottles, the material obtained 

will be transformed into filaments that will be 

used in the 3D printer. The resin produced will  

be divided, one portion will be destined to the 

production of the gifts, while the other will be 

used to carry out the financial maintenance of the 

system, because we intend that the SIP3D is a 

self-sustaining and non-profit system. Our 

research is of applied character, the execution 

stages are: bibliographical survey, research on 

PET plastic and its longevity, development of a 

semi functional prototype, tests to be carried out 

in the field, implement a fully functional 

prototype. The project started in August 2016, 

with the initial stage scheduled to end in August 

2017. We went through data collection, search 

for accessible materials, construction of a semi-

functional prototype and we are developing our 

functional prototype, our website and 

application. Finally, we hope to reduce the 

number of bottles discarded incorrectly in nature 

and, mainly, to raise the environmental 

awareness of the youngest, consequently 

affecting the elders. 

2. 

1 INTRODUÇÃO 

Usando a premissa da logística reversa este projeto visa diminuir os impactos causados pelo 

descarte inapropriado de garrafas PET a logística reversa trata da reutilização de materiais após sua 

venda, evitando que objetos sejam feitos usando a petroquímica que de acordo com Ambiental (2016) 

“A destilação do petróleo multiplica a emissão de gás carbônico e outros gases na atmosfera. Com a 

petroquímica, surgem novas matérias-primas e substâncias não-biodegradáveis, como alguns 

plásticos” a grande longevidade do plástico utilizado nas garrafas PET  é uma agravante a ser 

considerado”. 

O grande problema está no descarte das embalagens plásticas, que muitas vezes é feito em 

locais inapropriados. Durante muitos anos esses materiais foram despejados em aterros sanitários, 

mas o fato de não serem biodegradáveis faz com que se acumulem no ambiente, conservando por 

muitos anos suas propriedades físicas, já que possuem elevada resistência. Segundo estimativas são 

necessários de 100 a 150 anos para que os polímeros sejam degradados no ambiente. Com isso, a 

poluição causada pelos polímeros se tornou uma preocupação em nosso país e em todo o mundo. Ela 

pode ocasionar a poluição de rios e lagos e consequentes enchentes, e também do solo de um modo 

geral. (JARRA, 2016) 

KEYWORDS:  PET Recycling, SIP3D, Educational Game, Environment. 
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Este projeto pretende criar não apenas uma máquina que recicle, mas sim um sistema de 

conscientização através de um jogo que incentive-a imbuindo no usuário o bom hábito da 

conscientização ambiental. Segundo Falkembach (2016) “o jogo é uma atividade rica e de grande 

efeito que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e 

representando, assim, importante contribuição na aprendizagem’’. Levando em consideração 

aspectos como esse, o projeto visa mais que simplesmente reciclar as garrafas, mas também criar nas 

pessoas tal hábito. 

2 METODOLOGIA 

O nosso projeto é de caráter aplicado para demonstrar e comprovar a eficácia do sistema 

proposto, para tal, usaremos referências bibliográficas, daremos uma visão prática de como o sistema 

de conscientização e reciclagem irá funcionar, trazendo real e significativa melhora para o meio 

ambiente, além disso, pretendemos atuar na área ambiental tendo como objetivo a reciclagem 

de  PET. 

O SIP3D será desenvolvido utilizando o conceito de logística reversa que de acordo com o 

suapesquisa.com (2016) “é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”. 

Quando o sistema estiver funcional temos o plano de colocá-lo em locais estratégicos , ou 

seja, locais de grande consumo de produtos que utilizam garrafas PET sendo devidamente 

posicionada a fim de chamar a atenção do público alvo, para quando efetuarem o descarte utilizem o 

sistema e o mesmo se encarregará de triturar e derreter as garrafas, criando uma pasta base que poderá 

a partir desse ponto ser moldado para diversos fins como por exemplo o material para as impressoras 

3D.Quanto ao funcionamento interno da máquina serão efetuados os seguintes passos a garrafa será 

colocada no em um local proposto e será escaneada para a verificação da compatibilidade com o 

sistema a fim de evitar danos a máquina em caso de alguém mal informado ou mal intencionado 

queira colocar uma garrafa de vidro ou de algum outro tipo de não seja suportável para a mesma, 

quando a garrafa for devidamente verificada será triturada e logo após derretida transformando a 

garrafa em uma pasta base para logo após se tornar em um filamento para desenvolvimento do flack. 

A resina produzida será dividida, uma parcela será destinada para a produção dos brindes, enquanto 

a outra será utilizada para realizar a manutenção financeira do sistema,  pois, pretendemos que o 

SIP3D  seja um sistema auto sustentável e sem fins lucrativos. Após finalizamos a montagem do 

protótipo físico do sistema, ou seja, do hardware propriamente dito, iniciamos o processo de criação 

do protótipo do software principal, aquele que estará contido no dispositivo que receberá as garrafas, 

para tal utilizamos a priori uma simples apresentação de telas para simular o funcionamento do 

sistema externo, que conta com a tela do menu,ranking, premiação e mais algumas telas.  
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Figura 4:fluxograma do funcionamento interno 

Fonte: Própria 

O software na qual rodará em nosso sistema foi baseado na ideia de jogo eletrônico associado 

aos meios sociais, ou seja, as redes sociais, vai funcionar da seguinte forma: o usuário irá criar uma 

conta através de um site e com o login criado Ele poderá acessar sua conta em qualquer uma das 

máquinas do SIP3D que estarão posicionadas em locais estratégicos. Após fazer login no sistema o 

usuário será direcionado a uma tela de menu que contará com as seguintes opções: “jogar”, “amigos”, 

“ranking”, “conquistas”, “mais” e “sair”; quando a opção “jogar” for selecionada o usuário entrará 

na tela para depositar as garrafas na trituradora e ao fim do processo será exibido uma pontuação na 

qual será relativa ao número de garrafas que for depositado, então se for colocada por exemplo apenas 

uma garrafa, o usuário ganhará 5 pontos, se duas ganhará 10 pontos e assim sucessivamente, tal 

pontuação fará o usuário subir no ranking de pontuação, na qual pode ser acessado clicando na opção 

póstuma. A opção amigos mostrará ao usuário seus amigos que utilizam o sistema e ver pontuações 

e perfil, além  da opção de pesquisar por outras pessoas ao redor do mundo (função inspirada 

principalmente pela ferramenta “pesquisar pessoas” do facebook). Em “conquistas” será exibido as 

premiações obtidas pelo usuário ao longo de sua utilização do sistema, como por exemplo quantas 

vezes no topo do ranking, premiações especiais como altas pontuações em uma jogada só, dentre 

outras. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos ao fim desta pesquisa de caráter aplicada ter um sistema capaz de receber garrafas 

pet, triturá-las e derretê-las, fazendo assim uma pasta base feita de plástico que poderá ser usado para 

diversos fins; confiamos que a implementação deste sistema de conscientização venha a reduzir 

significativamente os números de garrafas jogadas no meio ambiente, evitando vários transtornos que 

o descarte incorreto de garrafas acarretam e trazendo benefícios em vários âmbitos da sociedade desde

parte econômica como também na ambiental e social.

Visamos futuramente implementar uma impressora 3D para que o sistema possa 

automaticamente criar seus brindes, para a logística reversa esperamos também deixá-lo mais atrativo 

com a diversificação dos brindes, melhorar e acrescentar novos desafios e assim deixar os usuários 

motivados a continuarem utilizando o sistema.

Figura 3: Desfragmentadora de papel           Figura 4: PET triturada 

fonte: Própria  fonte: Própria 

Utilizamos uma desfragmentadora de papel para triturar as garrafas PET,Após termos mudado 

as peças de lugar e modificar várias vezes,enfim obtivemos sucesso ao triturar as garrafas.

Figura 5: Construímos o suporte Figura 6: Otimizamos as lâminas 

 Para a máquina.        da desfragmentadora. 

fonte: Própria                                                 fonte: Própria 

Terminamos de construir o protótipo semi funcional,onde acrescentamos um monitor a uma 

placa. 
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fonte: Própria 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa ocorreu de forma intensa com algumas ideias a princípio inviáveis mas que 

foram aos poucos sendo lapidadas e recicladas, tivemos muitos momentos de parar para rever qual 

seria o próximo passo a ser dado, As reuniões que tivemos juntamente com o nosso orientador foi 

fundamental para podermos hoje estar com um embasamento e conhecimentos suficientes e então 

podermos expor para as pessoas com segurança que com pequenas atitudes você pode mudar ou pelo 

menos retardar situações desagradáveis para você e para os seus familiares,amigos enfim aqueles nos 

quais você deseja o melhor.  

Enfrentamos muitas dificuldades dentre elas a de conseguir encontrar um meio com que 

chamasse a atenção das pessoas e de fazer com que os materiais fossem viáveis economicamente 

dentre outras dificuldades que aos poucos estamos contornando e procurando sempre a melhor 

solução.  

Até o presente momento estamos na reta final da primeira etapa do nosso projeto e com ele 

adquirimos muita experiência tanto em relação ao assunto principal que é o da conscientização, que 

por meio dela vimos conteúdos antes desconhecidos, quanto pela maturidade de aprender realmente 

o que é ser um pesquisador, como pesquisar, como interpretar e como repassar as informações . Os

pontos positivos são : melhoria de vida para biodiversidade e longevidade de todos os seres que

outrora sofreriam com os descartes incorretos, pontos negativos não vimos  pois o nosso projeto como

já relatado pretende ser auto sustentável é algo que vai converter o que tomaria rumos incorretos em

algo produtivo que trará benefícios e será colhida nas gerações vindouras.
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 
Protótipo Prototipo semi funcional, fornecimento de energia 

elétrica 

1 

2 Banner Banner explicativo 1 

3 Notebook fornecimento de energia elétrica 1 
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ROBÔ CARTESIANO PARA IMPRESSÃO 3D E PROTOTIPAGEM 

RESUMO 

O projeto ROBÔ CARTESIANO PARA 

IMPRESSÃO 3D E PROTOTIPAGEM objetiva 

a construção de um robô cartesiano, controlado 

por Arduino, de baixo custo, o qual possui duas 

funções: impressão de objetos 3D e confecção de 

placas de circuito. O projeto visa divulgar essa 

tecnologia nos meios acadêmicos e auxiliar o 

desenvolvimento de projetos em diversas 

instituições de ensino. Atualmente, o robô pode 

fabricar placas de circuito impresso e imprimir 

objetos utilizando filamentos de plástico ABS. 

ABSTRACT 

The research project CARTESIAN ROBOT 

FOR 3D PRINTING AND PROTOTYPING 

seeks to build a low-cost Cartesian robot 

controlled by Arduino, whom has two functions: 

3D printing and manufacture printed circuit 

boards. The project aim to disclose this 

technology into the academic community and to 

assist the development of others projects in many 

different education institutions. Currently, the 

robot can manufacture printed circuit boards as 

well as printing 3D objects using ABS plastic.

1 INTRODUÇÃO 

O crescente desenvolvimento tecnológico expandiu o uso da robótica nas universidades e nas 

escolas técnicas, bem como promoveu um maior envolvimento de alunos e professores em aplicações 

mais complexas da mesma. Por conta disso, ter à disposição máquinas ou equipamentos que auxiliem 

na fabricação de estruturas mecânicas e circuitos impressos é, hoje, essencial para aumentar a 

produtividade e a qualidade dos projetos e produtos desenvolvidos. Portanto, o projeto visa a 

construção de robô cartesiano CNC, onde é possível, através da troca do efetuador final, utilizá-lo 

para a impressão 3D ou para a confecção de placas de circuito. 

As impressoras 3D são máquinas de prototipagem rápida, desenvolvidas para criar produtos 

inovadores no menor tempo possível [...]. No sistema de impressão tridimensional o produto é 

desenvolvido graficamente em 3D no software computacional e em seguida o modelo é convertido 

em coordenadas, dividindo se em camadas planas, que são transferidos para a impressora em 

linguagem de máquina. O material de construção presente no cabeçote da impressora é depositado 

PALAVRAS-CHAVE: Impressora 3D, Prototipadora, Robótica, Arduino 

KEYWORDS: 3D printer, Prototyping machine, Robotic, Arduino. 
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numa plataforma de acordo com o desenho final, formando o protótipo ou o que se deseja obter. 

(VOLPATO, et al. 2007).  

Por sua vez, Prototipadoras são equipamentos que tem a finalidade de aprimorar o processo 

de produção de placas de circuitos impressos (PCIs). Elas funcionam por meio de brocas, onde cada 

uma desempenha uma função singular (trilhas, furos e cortes) [...]. Para desenvolver e produzir 

produtos, a indústria precisa performar extensivos testes ambientais em cada protótipo. Porém, longos 

períodos de tempo interrompem o fluxo de trabalho [...]. Por essa razão, um método interno às 

empresas para a criação de seus protótipos pode ser crucial para aumentar a dinâmica do processo 

criativo e produtivo, tornando-a muito mais competitiva no mercado. (SCHMIDT, STEPHAN, 2000). 

No mercado, já existem robôs cartesianos que utilizam várias tecnologias como 

estereolitografia, sinterização seletiva a laser, deposição por jato de cera e principalmente a de 

impressão 3D a custos menores do que foi previsto quando, há pouco tempo, lançou-se essa 

tecnologia. Entretanto, mesmo as pesquisas que apresentam resultados de mais baixo custo, não são 

tão viáveis para muitos. Isso se dá devido ao uso de ferramentas de difícil acesso na confecção desses 

equipamentos e/ou às suas limitações funcionais. A exemplo disso são as impressoras 3D básicas do 

projeto RepRap, com valores na faixa dos R$2000. Estas apresentam função única (impressão 3D) e, 

variavelmente, altos custos adicionais de frete. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva não apenas 

diminuir os preços, mas incentivar outros grupos, por meio de plataformas de compartilhamento open 

source a desenvolverem as suas a custos bem mais baixos e com mais funcionalidades, estimulando 

as pesquisas tecnológicas.  

Trabalhamos com a hipótese de que um robô cartesiano de baixo custo e com diversas 

funcionalidades pudessem acarretar impactos positivos no universo acadêmico posto que, a facilidade 

de obtenção das peças e de confecção do mesmo e o preço baixo podem ajudar na sua difusão. E, 

dessa forma, mais grupos terão acesso a uma tecnologia que tanto facilita o processo construtivo de 

diversos objetos.  

O robô, construído nos laboratórios do Campus Parnamirim do IFRN, utiliza diversos 

conhecimentos das áreas de programação, mecânica e eletrônica. Na programação da máquina foi 

desenvolvida para a interpretação e execução de código G, comum entre essa categoria de robô e 

máquinas CNC. Na mecânica foram produzidos dois modelos do robô, um protótipo de madeira e 

outro de metal, sendo este último a versão atual a qual apresenta uma satisfatória precisão dos 

movimentos descritos ao longo dos eixos de trabalho. A parte eletrônica é responsável pelo 

acionamento dos motores e o sensoriamento. 

2 METODOLOGIA 

Um robô dito cartesiano leva essa denominação devido à forma como movimenta-se, em 

função dos eixos cartesianos X, Y e Z e de que suas juntas são todas translacionais. O trabalho em 

questão foi desenvolvido no Campus Parnamirim do IFRN, utilizando, nos laboratórios, máquinas de 

tornearia e fresagem para a confecção de peças avulsas de tecnil e aço. O desenvolvimento dividiu-

se em três principais partes: Projeto Mecânico, Processamento e Projeto Elétrico e Eletrônico. 

O desenvolvimento da programação, mecânica e eletrônica de uma prototipadora não é algo 

trivial. Certos parâmetros, tais como rigidez mecânica e estabilidade dimensional são essenciais para 

seu desempenho.  

Buscamos, então, por meio de pesquisas em materiais disponíveis na literatura e na internet 

conhecer bem o funcionamento de uma prototipadora, os diferentes tipos de estruturas mecânicas 

(robô cartesiano, scara, etc) e os diferentes acessórios que podem estar presentes nesses 
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equipamentos. Bem como referências em outros projetos de pesquisa envolvendo a construção dessas 

máquinas. 

Com os resultados advindos da pesquisa, o grupo decidiu quais materiais comporiam 

a estrutura mecânica da máquina e iniciou a construção da mesma, utilizando os equipamentos de 

usinagem mecânica presentes no Campus Parnamirim do IFRN. Paralelamente à construção 

mecânica, foram desenvolvidas as partes elétrico/eletrônicas e o software, este utiliza a IDE do 

Arduino para o envio de comandos no formato de código G ao robô. Essa linguagem foi escolhida 

para implementar a movimentação da prototipadora por ser amplamente utilizada em centros de 

usinagem computadorizados de código aberto.  

Durante o processo produtivo foram realizados testes: de repetibilidade, de acabamento e de 

consumo elétrico. Todas as melhorias na estrutura mecânica, a verificação dos cálculos da calibração, 

o posicionamento dos sensores e o correto dimensionamento elétrico foram testados de maneira

conjunta para garantir o imprescindível funcionamento conjunto desses itens para a obtenção de bons

resultados finais.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O desenvolvimento do projeto dividiu-se em duas principais partes: Parte Mecânica e a parte 

de processamento. 

3.1 Projeto Mecânico 

O projeto mecânico do robô foi dividido em duas etapas, uma para a construção do primeiro 

protótipo, e a outra para a segunda, e definitiva, versão do robô.  

A principal diferença entre as estruturas é o material utilizado para construí-las. Madeira, na 

primeira e aço doce na segunda. Outros detalhes como, disposição da junta, tipo de motor e o método 

de impressão permanecem iguais em ambas. 

Com a construção da primeira estrutura mecânica, percebemos instabilidade mecânica devido 

à madeira escolhida, tábua de pinnus, e, também a falhas durante o processo de construção. Na 

estrutura de madeira produzida, o efetuador final vibrava a cada movimento. Com a fabricação da 

base de aço doce, foi perceptível a melhoria nas questões de rigidez. Devido não somente ao material 

da estrutura, mas também a um melhor projeto de mecânico. Por sua vez, a estrutura de aço trouxe a 

desvantagem de um aumento considerável do peso. 

      Figura 1. Primeiro protótipo construído    Figura 2. Segundo protótipo construído 
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3.2 Processamento 

A programação desenvolvida utiliza a IDE do Arduino para o envio de comandos no formato 

de código G ao robô. Essa linguagem foi escolhida para implementar a movimentação da impressora 

por ser amplamente utilizada em centros de usinagem computadorizados, em impressoras 3D de 

código aberto, braços robóticos, entre outros.  

Dentre as inúmeras variações de código G existente no mercado, foi adotada uma versão mínima 

com os comandos básicos de movimento e funções lógicas. Todos os comandos aceitos estão 

listados na tabela 1 a seguir:  

Tabela 1 - Comandos Aceitos pelo Robô. 

Comando Função 

G00 [X] [Y] [Z] Interpolação Linear na velocidade maxima 

G01 [X] [Y] [Z] [F] 
Interpolação Linear na velocidade F 

G02 [X] [Y] [I] [J] 
Interpolação circular, horário 

G03 [X] [Y] [I] [J] 
Interpolação circular, anti-horário 

G04 [P] delay em P milisegundos 

G17, G18, G19 Muda o plano em: XY, XZ, YZ 

G90 Modo absoluto 

G91 Modo incremental 

G92 Muda posição lógica 

M1 [D] Executa desenho D pré-programado 

M3 Aciona motor de usinagem 

M5 Para motor de usinagem 

M10 Executa rotina de calibração 

M14 [Arquivo] Executa arquivo do cartão 

M114 Exibe informações de posição e feedrate 

Observou-se que, se o programa exige uma leitura de comandos muito rápida, a comunicação 

Serial pode não ser o suficiente para que, quando o robô termine determinado movimento, a próximo 

comando já esteja pronto para ser lido. Para sanar essa falha, além da entrada de comandos pela porta 

Serial, também foi implementada a função de ler arquivos de texto salvos em um cartão SD. Essa 

funcionalidade visa aumentar a velocidade de leitura e, consequentemente, melhorar a qualidade final 

das peças produzidas. 

3.2.1 Cinética do Robô 

Feita a leitura de um comando para movimentação do efetuador, é necessário então que ele se 

mova de fato. Para isso utiliza-se da cinética do robô, que é o estudo dos movimentos a serem 

executados pelo robô.  
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No projeto, a cinética inclui duas etapas principais. A primeira é referente a correções de erros 

em casos de a mesa de trabalho estar inclinada ao movimento descrito pelo efetuador, ou quando os 

eixos do robô não estão perpendiculares entre si. A segunda etapa, feita após a primeira, calcula o 

quanto cada motor deve girar para se alcançar a posição requerida. 

Um robô cartesiano ideal tem todos os seus eixos perpendiculares uns aos outros, porém é um 

erro considerar que a construção mecânica do robô garanta essa perpendicularidade. Então, é 

necessário entender que, na máquina, existem conceitos diferentes. O de plano de trabalho e o de 

plano da máquina.  

O plano de trabalho são os pontos X, Y e Z que o programa espera que a máquina movimente 

sobre a mesa de trabalho, ou seja, é definido pela inclinação da mesa de trabalho. Enquanto o plano 

da máquina são os pontos X, Y e Z definidos pelos movimentos dos eixos da máquina. A figura 

abaixo identifica os eixos X e Z de cada sistema de coordenadas: 

Figura 3. Exemplo do plano de trabalho e plano da máquina. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta proposta de trabalho foi possível desenvolver conhecimentos a respeito das técnicas 

de manufatura e se aprofundar em seus diferentes tipos. Além de desenvolver melhor entendimento 

a respeito de softwares específicos que fazem parte do desenvolvimento do trabalho e, ainda, se 

aprofundar em programação no Arduino. 

A máquina apresenta, em testes de repetibilidade como também em usos práticos, qualidade 

satisfatória na execução do que lhe é requerido. Do ponto onde estamos, o projeto busca, ainda, 

melhorar a utilização da máquina, criando uma interface no computador que proporcione ao usuário 

o controle do robô de maneira mais simples. Além da Criação de um painel de controle, possibilitando

o uso da prototipadora sem a necessidade de um computador.
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Prototipadora / Impressora 3D Segundo protótipo construído no projeto 1 

2 

Notebook Um notebook para controlar o robô, outro 

para apresentação de slide com fotos do 

processo de construção 

2 

3 Objetos impressos Objetos impressos pela impressora 3D 1 

4 Placas de circuito Placas de circuito produzidas pelo robô 1 
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MODELO DIDÁTICO DE UM MOTOR QUATRO TEMPOS E 

QUATRO CILINDROS 

RESUMO 

Partindo da visão inicial de que muitos alunos 

sentem dificuldade para captar o conteúdo nas 

aulas de mecânica automotiva do curso técnico 

em mecânica, foi proposta a criação de um 

motor de combustão interna didático, tendo 

como maior objetivo oferecer aos alunos uma 

melhor compreensão do funcionamento do 

motor, tanto em sala quanto em laboratório. Seu 

andamento partiu desde a seleção dos materiais, 

visando o menor custo, como garrafas de vidro 

para servir como cilindros, MDF para 

construção do bloco e virabrequim, corte a laser 

do MDF, construção do protótipo e montagem 

final do modelo. 

ABSTRACT 

Based on the initial view that many students 

find it difficult to learn the content in the classes 

of automotive mechanics of the technical course 

in mechanics, it was proposed the creation of a 

didactic internal combustion engine, with 

objective of supporting the students a better 

understanding of the operation of the engine, 

both in the room and in the laboratory. Its 

progress started from the selection of materials, 

aiming at the lowest cost, such as glass bottles 

to serve as cylinders, MDF for block 

construction and crankshaft, MDF laser cutting 

fabrication, prototype construction and final 

assembly of the model. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto do motor didático quatro tempos e quatro cilindros foi planejado para que seus 

componentes possuíssem baixo custo e fossem confeccionados a partir de materiais de simples 

acesso. O modelo servirá como material de ensino, auxiliando o professor na realização de suas 

aulas e auxiliando os alunos na compreensão da disciplina de Mecânica Automotiva 

especificamente no funcionamento dos motores de quatro tempos. 

O professor poderá explicar com mais clareza e de maneira sucinta as partes e o 

funcionamento de um motor automotivo, abordando componentes como bielas, manivela, pistões, 

bloco, virabrequim, velas, entre outros componentes de um motor real. Além desses aspectos, o 

diferencial desse trabalho é mostrar os tempos de combustão, tendo em vista que eles serão 

mostrados através de LEDs que simularão os tempos de um ciclo do motor real em função da 

rotação do virabrequim acoplado a um motor elétrico. Com isso, o diálogo prático com o aluno será 

bem mais eficiente, fazendo com que ele interaja durante as aulas e tenha um melhor processo de 

aprendizagem e conhecimento levado para a vida profissional. 

O motor didático, por ser em corte, vai facilitar a compreensão do aluno, que em muitas 

ocasiões acaba tendo dúvidas e questionamentos sobre o motor e seu funcionamento interno. 

Portanto, o professor, com a ajuda do modelo vai conseguir esclarecer melhor as dúvidas e 

questionamentos dos alunos, tendo em vista que a aquisição de um modelo didático produzido por 

empresas é de elevado custo.  

PALAVRAS-CHAVE: Baixo custo, motor didático, corte a laser. 

KEYWORDS: Low cost, didactic engine, laser cut. 
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2 METODOLOGIA 

O modelo didático foi construído a partir da utilização de materiais de baixo custo e fácil 

acesso, como por exemplo, garrafas de vidro, plástico, madeira em MDF, entre outros. 

Foi construído um protótipo de isopor com o objetivo de se ter uma noção maior das 

dimensões do produto final que será feito com corte a laser em MDF.  Posteriormente foi feito um 

desenho técnico em CAD (desenho auxiliado por computador) que tem como objetivo exportar o 

desenho para a máquina em corte a laser por comando numérico computadorizado (CNC). 

(a) (b) 

(c) 

Figura 1: (a) protótipo inicial do bloco, (b) desenho das partes em CAD, (c) corte a laser das 

partes do bloco na máquina CNC. 

Para a construção dos cilindros, foram cortadas algumas garrafas de vidro, e no processo de 

corte foram retirados o gargalo e a parte inferior. O corte é feito na região mais aquecida porque 

ocorre dilatação térmica, e, como o material da garrafa é possui baixa resistência ao calor e é frágil 

ele vai romper na região aquecida pela resistência, que foi pré-definida utilizando os tijolos como 

apoio. Logo após esse processo de corte foi feito o lixamento dos cilindros nas suas bases superior e 

inferior, visando uma uniformidade maior possível na região do corte. 
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Figura 2: garrafa sendo cortada pela região aquecida da resistência. 

Para o procedimento do corte foi fabricado uma espira de aço inox com diâmetro do fio 

igual a 0,6 milímetros. Foram utilizados quatro tijolos para comportar a espira e concentrar o calor 

na região desejada do corte da garrafa, por aproximadamente 60 segundos que foi o tempo médio 

para o corte de cada garrafa, conforme mostra a Figura 3. 

Figura 3: Garrafa cortada após a adição de calor na região desejada de corte. 

Após a finalização do bloco, teve início a idealização do virabrequim. Nesta etapa do 

projeto, houve primeiramente o desenho em 3D deste componente (Figura 4) que será acoplado ao 

bloco juntamente com os pistões, biela e manivela, e posteriormente, assim como o bloco, será feito 

o corte a laser para confecção dos demais componentes.
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Figura 4: desenho inicial do virabrequim feito através do CAD. 

Para finalização do projeto será feita a adição de alguns componentes, por exemplo, as 

lâmpadas de LED que acenderão de acordo com os tempos do motor devido à rotação do 

virabrequim que será acoplado a um motor elétrico. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os componentes já fabricados do motor didático, foram apresentados a alguns professores e 

muitos já demonstraram interesse em ministrar aulas usando o modelo, pois já apresenta um 

potencial didático devido a sua simplicidade e por utilizar materiais do dia a dia. Assim, provocará 

uma melhora na forma de ensino e aprendizagem para os alunos e professores.  

Por usar componentes de baixo custo e usar materiais simples, ele acaba sendo produtivo 

também para a natureza e para a questão econômica que vivemos hoje, pois a ideia é que ele se 

torne um equipamento que substitua os produtos de empresas que produzem motores didáticos que 

possuem um custo bastante elevado. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do projeto não estar finalizado, ele já desperta interesse dos professores que 

ministrarão aulas da disciplina Mecânica Automotiva. Apesar de ser bastante simples, a ideia é que 

ele seja o mais funcional possível. E, futuramente, pretende-se fazer a implementação de novos 

componentes que possibilitem um modelo mais abrangente de um motor de combustão interna. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 

dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e 

pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 

Motor didático Este é o motor didático proposto pelo 

trabalho.  

Suas dimensões são facilmente compostas 

em uma mesa plástica comum. 

01 

2 
Tomada Será necessário para a ligar um motor 

elétrico além da iluminação dos LEDs. 

02 

3 
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JOGANDO COM ROBÔS 

RESUMO 

O objetivo do trabalho é apresentar um pequeno 
robô e um aplicativo desenvolvidos por alunos 
do curso técnico integrado em informática do 
Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN. O 
robô interage com um aplicativo que funciona 
como interface para alguns jogos educacionais 
como, por exemplo, um jogo de tabuleiro para o 
ensino da alfabetização onde será utilizado um 

leitor RFID para identificação das letras no 
tabuleiro. Para desenvolver o robô utilizamos a 
tecnologia Arduino e um aplicativo realizado na 
plataforma de desenvolvimento online APP 
INVENTOR. O aplicativo desenvolvido 
funciona como interface para alguns jogos 
educacionais desenvolvidos com o intuito de 
integrar robótica aos currículos dos cursos 
fundamentais. 

ABSTRACT 

The objective of the work is to present a small 
robot and an application developed by students 
of the technical course integrated in computer 
science of the Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 
IFRN. The robot interacts with an application 
that is used as an interface for games, such a 
board game for teaching literacy where an RFID 
reader is used to identify letters without a board. 

To develop the robot, it is used an Arduino 
technology and an application created in the 
online development platform APP INVENTOR. 
The developed application works as interface 
for computer games developed with the 
objective of integrating robotics to the curricula 
of the fundamental courses. 

1 INTRODUÇÃO 

Robôs têm provado sua eficácia em apoio às atividades de ensino nos mais diversos 
trabalhos em todos os níveis de educação. No trabalho de [Guimarães e Maurer, 2011] é 
apresentado uma plataforma robótica para educação que auxilia no ensino de mecatrônica. Em 
[Maliuk, 2009] são apresentadas experiências do uso de robótica educacional nas aulas de 
matemática feitas em paralelo a sala de aula tradicional. Dentre as inúmeras possibilidades 
presentes na literatura, o trabalho de [Silva, Barros, Coelho e Gonçalves, 2006] apresenta a robótica 
como ferramenta pedagógica para auxiliar o alfabetismo na educação infantil.  

A robótica educacional tem instigado um crescente interesse nos últimos anos, por ser uma 
forma atraente e lúdica de se trabalhar os conceitos vistos em sala de aula, motivando os alunos a 
refletirem sobre estes conceitos e a resolverem os problemas apresentados. Na robótica educacional 
é possível estimular a solução de problemas com conceitos multidisciplinares, como física, 
matemática, geografia, entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Robótica, Educação, Jogos, Futebol, Alfabetização. 

KEYWORDS: Robotics, Education, Games, Soccer, Literacy. 
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Diante disso, é notório que o desenvolvimento educacional se torna muito mais eficaz 
quando associado à prática, trabalhando conceitos de robótica e de lógica de programação com o 
aplicativo mobile desenvolvido para o controle do robô e para a escolha dos jogos educacionais 
desejados dentre as alternativas, sendo eles jogos de tabuleiros e ação, onde os robôs são 
controlados através do aplicativo.  

 O jogo de tabuleiro, escolhido no aplicativo, tem como objetivo ajudar na alfabetização de 
crianças com uma média de idade de 4 a 6 anos, o robô sendo controlado pelo aplicativo, com 
movimentos de direita, esquerda, para frente e para trás, se comunicando com as tags presentes nas 
letras espalhadas pelo tabuleiro.  

O futebol de robô tem como objetivo despertar o interesse com a robótica e tecnologias 
avançadas, criando também um interesse adolescente para ingressar em institutos federais que 
desenvolvam esses trabalhos. 

2 METODOLOGIA 

O projeto proposto visa através de jogos educacionais em um aplicativo integrado a robôs 
promover o aprendizado de forma mais lúdica e atrativa. O grupo trabalhou com a hipótese de o 
robô ser um tipo de peão de jogos de tabuleiro de forma a trabalhar diversas áreas da educação, 
como por exemplo, com o jogo de Futebol de Robôs, incentivar o trabalho em equipe e cooperação 
ao longo das disputas em grupos com os robôs. Já com o jogo Fábrica de Palavras, o objetivo é 
exercer por meio do aplicativo e robô um atrativo de estudo a crianças que estão em fase de 
alfabetização.  

2.1 Construção dos Robôs 
O robô foi construído sobre um chassi de acrílico e tem tamanho pequeno, em média 7,5 cm 

cúbicos.  A eletrônica presente é composta por um Arduino PRO MINI, dois motores de corrente 
contínua (motor CC) com duas rodas, uma ponte H, um leitor RFID e um módulo Bluetooth.  

Todo hardware utilizado está ilustrado no diagrama de blocos apresentado na Figura 1. O 
processamento das informações do robô é feito através do Arduino PRO MINI que é o núcleo de 
processamento do Robô. Ele recebe informações de um aplicativo de celular através de um modulo 
Bluetooth e, a partir da informação recebida, envia informações para a ponte H para controlar os 
motores CC que são os responsáveis por toda a movimentação do robô. O leitor RFID só é 
habilitado no jogo Fabrica de Palavras. Através dele, são lidas as tags presentes nas letras que estão 
espalhadas pelo tabuleiro para que haja a formação das palavras no aplicativo.  

Figura 1 – Diagrama de Blocos do Robô 
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2.2 Desenvolvimento do Aplicativo 

O aplicativo desenvolvido nesse projeto foi realizado a partir da plataforma 
desenvolvimento online App inventor. A integração entre o aplicativo e o robô é feita através do 
Bluetooth do dispositivo mobile, com o módulo Bluetooth presente no robô. 

A ideia é que no aplicativo o aluno ou professor, possa escolher entre dois jogos diferentes e 
utilize o dispositivo mobile para controlar os movimentos do robô de acordo com as regras do jogo 
escolhido. As telas iniciais do aplicativo estão representadas na Figura 2. 

Foram implementados dois jogos no aplicativo, Fábrica de Palavras e Futebol de Robôs.  A 
diagramação da tela de escolha entre jogos propostos está ilustrada na Figura 2(b). 

(a) (b) 

Figura 2 – Aplicativo Desenvolvido: (a) Telas iniciais. (b) Tela de escolha dos jogos. 

2.2.1 Futebol de Robôs 

O futebol de robô tem dois times compostos por 6 robôs, 3 por time. Cada jogador 
controlará seu robô através da tela de controle do aplicativo (Figura 3(a)). O tabuleiro ou “arena” é 
de 220cm x 180cm; a bola a ser utilizada será bola de tênis de mesa e a partida tem uma duração de 
10 minutos com uma pausa de 3 minutos a cada 5 minutos de jogo.  É marcado como uma falta 
quando o robô bate de forma agressiva no robô adversário. A falta é cobrada pelo robô que sofreu a 
falta no local onde ocorreu. 

2.2.2 Fábrica de Palavras 
O jogo de tabuleiro tem como proposta um labirinto, onde há letras espalhadas por todo ele. 

O aplicativo exibe uma imagem para o usuário, no intuito do usuário percorrer o labirinto para 
formar a palavra que a imagem representa, de acordo com os espaços propostos, por exemplo, se a 
imagem proposta for de uma bola, o usuário terá de achar no tabuleiro as letras em ordem de escrita 
(B-O-L-A). As letras são identificadas no aplicativo através das tags RFID que são implementadas 
nas letras do tabuleiro e o leitor RFID que é conectado no robô. Quando o robô passa por cima da 
letra desejada ele clica no botão do aplicativo onde pega a letra e assim por diante, até terminar a 
palavra desejada e iniciar uma próxima. Na Figura 3(b) a representação da tela de comando do jogo 
“Fábrica de Robôs”. 
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(a) (b) 

Figura 3 – Tela de controle dos jogos: (a) Futebol de Robôs, (b) Fábrica de Palavras 

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Propor jogos educacionais que utilizam um aplicativo mobile e robôs de maneira a 
apresentar cenários de aprendizagem complementares a sala de aula tradicional com o objetivo de 
tornar alguns conteúdos mais atrativos e despertar a curiosidades de crianças para o mundo da 
robótica e tecnologia. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É esperado promover uma alternativa de ensino na alfabetização, de modo a incentivar a 
interação dos alunos com a alfabetização de uma forma lúdica e com a robótica de maneira a ser 
mais dinâmico o aprendizado, despertar o interesse por robótica e tecnologia, incentivar o trabalho 
em equipe e cooperação aos alunos e proporcionar aos professores novas ferramentas. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 
serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 
dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e 
pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Carregador Carregador de pilhas e baterias para 
alimentação dos robôs 

2 

2 Computador Notebook 1 

3 
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SIMULADOR VEICULAR PARA DEFICIENTES FÍSICOS 

RESUMO 

Este projeto tem como objetivo a 

pesquisa e o desenvolvimento de um simulador 

veicular adaptado para deficientes motores que 

tenham dificuldade no movimento das pernas ou 

que possuam outra deficiência, desde que 

tenham coordenação motora suficiente pare 

realizar o controle do automóvel com seus 

membros superiores. Neste trabalho, além de 

projetar, desenvolver e programar o simulador, 

a pesquisa tem foco no desenvolvimento de um 

equipamento de baixo custo, de código aberto e 

que seja capaz de ser introduzido nas 

autoescolas. Dessa forma, o projeto visa criar 

um ambiente seguro para habilitar 

adequadamente esses deficientes no sistema 

rodoviário brasileiro. 

ABSTRACT 

This project aims to research and 

develop a vehicular simulator adapted for 

disabled people who have difficulty in the 

movement of the legs or who have other 

disabilities, provided they have enough motor 

coordination to control the car with their upper 

limbs. In this work, in addition to designing, 

developing and programming the simulator, the 

research focuses on the development of a low-

cost, open-source device that is capable of being 

introduced into driving schools. In this way, the 

project aims to create a safe environment to 

properly enable these disabled in the Brazilian 

road system. 

1 INTRODUÇÃO 

O simulador veicular é uma importante ferramenta para a segurança no trânsito. Pode-se 

destacar que o simulador é uma ferramenta pedagógica que traz grande inovação na formação de 

condutores. O uso de simuladores de direção é uma realidade mundial, especialmente em países 

desenvolvidos, e o Brasil vem se destacando na melhoria contínua dos processos de formação de 

seus condutores [1]. 

Atualmente, diferente de pessoas sem deficiências, os deficientes físicos não precisam de 

prática em simuladores para a obtenção da carteira nacional de habilitação (CNH), dessa forma, eles 

vão precocemente para a prática no automóvel. No Rio Grande do Norte não existem autoescolas 

com simuladores para deficientes, seja pela escassez no mercado brasileiro, pelo elevado custo dos 

PALAVRAS-CHAVE: simulador veicular, deficientes físicos, autoescolas, baixo custo, arduíno. 

KEYWORDS:  car simulator, handicapped,  driving schools , low cost, arduino.. 

V MOSTRA TECNOLÓGICA | III SECITEX 2084



simuladores importados ou até mesmo a falta de incentivo por parte do governo para estudantes e 

pesquisadores em projetos nessa área. 

De acordo com o IBGE pelo Censo de 2010 7% da população Brasileira apresenta alguma 

deficiência motora, sendo 251.511 pessoas apenas no Rio Grande do Norte [2]. Além disso, o 

presidente da ABRIDEF (Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e 

Serviços para Pessoas com Deficiência), afirmou que o mercado de veículos adaptados para 

deficientes físicos cresce de forma significativa a cada ano [3].  

Segundo Björn Peters e Joakim Östlund (2005), é comum deficientes físicos desistirem de 

dirigir, seja por traumas, pelo desconforto, pela dificuldade ou até mesmo pela falta de confiança. 

Os simuladores tem um papel fundamental para a superação dessas limitações. 

Os alunos de mecatrônica combinam conhecimentos de elétrica, mecânica e  Informática 

para criar máquinas inteligentes. Com a disponibilidade dos laboratórios e ferramentas 

tecnológicas do IFRN - Parnamirim os alunos podem por em prática os conhecimentos passados em 

sala de aula desenvolvendo projetos em diversas áreas. 

O objetivo geral desse projeto é desenvolver um simulador veicular para deficientes físicos. 

Como objetivos específicos têm-se: 

 Pesquisar projetos ou produtos semelhantes;

 Pesquisar materiais para a confecção da caixa de direção;

 Desenvolver softwares de simulação;

 Desenvolver a estrutura mecânica.

Com esse projeto espera-se obter um protótipo funcional de um simulador veicular para 

deficientes físicos que possa ser facilmente utilizado em autoescolas para a inclusão dos deficientes 

em práticas já realizadas para pessoas sem deficiência. 

2 METODOLOGIA 

O projeto possui as seguintes etapas: 

1. Pesquisa de projetos ou produtos semelhantes: Nessa etapa foram realizadas

pesquisas de projetos semelhantes, não encontrando nenhum com o mesmo

propósito;

2. Pesquisa de materiais para a confecção da caixa de direção: Foram realizadas buscas

para encontrar materiais de baixo custo e até mesmo reutilizar certos materiais para

diminuir ao máximo os gastos para a produção do simulador, porém sempre

objetivando manter as devidas funções abordadas no início do projeto.

3. Desenvolvimento do software: O software de interface foi desenvolvido em C# e tem

como função ler as informações enviadas pelo arduino e entregá-las a um driver

reconhecido pelo jogo ou simulador de direção. Além disso, ele tem o objetivo de

oferecer uma simples e amigável interface para o usuário.

4. Construção mecânica: A caixa de direção foi desenvolvida tendo em vista o

posicionamento do próprio volante e também a eletrônica do projeto, como o

potenciômetro, o arduino e a organização dos cabos e a segurança do usuário em

relação a possíveis problemas eletrônicos.

5. Testes com o público alvo: Para que se possa obter adequadamente os resultados

desejados da elaboração do projeto faz-se necessário testes reais com deficientes

físicos. Sendo de suma importância a avaliação do conforto, eficácia, segurança,
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ergonomia e qualidade do simulador desenvolvido, desta forma, o simulador tende 

cada vez mais a chegar em níveis maiores de precisão e proximidade do real. 

6. Divulgação do simulador: Após a conclusão do projeto, é imprescindível a sua

divulgação. Será necessário a divulgação via internet, rádio e televisão, bem como a

produção de páginas e propagandas a respeito do simulador, para que desta forma o

máximo de pessoas tenham acesso a este inovador produto.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

O projeto encontrasse na etapa 4 onde tem-se uma versão do simulador que já possui 

interação com o volante, restando apenas acrescentar a interface de comunicação e a parte mecânica 

conjunto acelerador/freio adaptado para deficientes físicos. No momento o projeto realiza pesquisas 

para melhor representar esse conjunto em um ambiente de simulação para que se aproxime o 

máximo da realidade do deficiente. A Figura 1 abaixo mostra o protótipo do simulador para 

deficientes físicos desenvolvido pelos alunos do IFRN – Parnamirim. 

Figura 1 – Protótipo do simulador veicular para deficientes físicos. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o momento em que se encontra o projeto todas as dificuldades encontradas foram 

contornadas com sucesso não afetando assim o andamento do projeto. A partir da conclusão do 

protótipo será possível analisar mudanças e melhorias necessárias. 
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MEU AMIGO ROBÔ 

RESUMO 

Neste trabalho é apresentado um 
pequeno robô e um controle desenvolvidos por 
alunos do curso técnico integrado em 
informática do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 
IFRN. O projeto foi desenvolvido sobre a 
plataforma Arduino visando facilitar a interação 
de crianças e jovens com paralisia cerebral com 
a sociedade, sendo o controle composto por uma 
prancha de comunicação com palavras pré- 

estabelecidas, quatro botões de escolhas e um 
joystick adaptado. O robô será composto por 
módulos de sensores e atuadores, de maneira 
que, o objetivo central é ajudar na comunicação 
daqueles que não fazem uso da fala ou que tem 
alguma dificuldade de oralidade. Para isso, é 
proposto além do robô e o controle o trabalho 
tem parceria com órgãos de educação e saúde da 
cidade de Santa Cruz, sendo colaboradores das 
pesquisas e testes.  

ABSTRACT 

This paper presents a small robot and a 
control developed by students of the technical 
course integrated in the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Rio 
Grande do Norte - IFRN. The project was 
developed on the Arduino platform to facilitate 
the interaction of children and young people with 
cerebral palsy with society. Being the control 
composed by a communication board with pre-set 

words, four choice buttons and one joystick 
adapted. The robot will consist of sensor modules 
and actuators, in a way that the central objective is 
to assist in those who do not use speech or who 
have difficulty in speaking. For this, it is proposed 
besides the robot and the control the work has 
partnership with the education and health entities 
in Santa Cruz city, being contributors of the 
research and testing. 

1 INTRODUÇÃO 

É de conhecimento que o ser humano estabelece relações com os indivíduos ao seu redor. A 
comunicação é um recurso importante para o desenvolvimento da criança, porque através dela as 
crianças adquirem habilidades de comunicação e se relacionam com as pessoas (MANZINI, 2013). 
Desde do século XVII mais conhecido como o século das luzes a ciência vem se adaptando e 
criando novos e diversos meios de auxiliar o ser humano.  Desse modo as pessoas sistematizam 
novas maneiras de auxiliar indivíduos que possuem algum tipo de deficiência, entre estas, paralisia 
cerebral.  

PALAVRAS-CHAVE:  Robótica, Arduino, Paralisia, Comunicação, Inclusão. 
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O projeto propõe que haja uma maior inclusão social dessas crianças e jovens, e provocar 
nelas interação social através de seu “amigo robô” e de uma prancha de comunicação. O robô é o 
meio de interação com a sociedade, de maneira que o indivíduo consegue controla-lo através do 
joystick, tendo como principal função chamar a atenção do responsável através de cores e sons, 
sendo uma ferramenta excepcional dedicada para ajudar essas crianças a progredir. Segundo o 
psicólogo Mauro Lopes de Almeida (2016) a tecnologia é o grande facilitador da comunicação. 

Existem, atualmente, diversos meios de auxiliar pessoas com algum tipo de deficiência. O 
“meu amigo robô” traz uma proposta inovadora de auxiliar as crianças com paralisia cerebral na 
comunicação com os seus responsáveis e o corpo social, de forma a propiciar interação social 
dessas crianças. Outros projetos já abordam a temática da utilização da tecnologia como ferramenta 
de inclusão. O Leka é um projeto, desenvolvido nos Estados Unidos, que visa dar auxílio as 
crianças com autismo através de um pequeno robô usado como ferramenta educacional para pais, 
professores e agentes de saúde ajudarem essas crianças na formação acadêmica (Leka, 2017). 

A finalidade desse projeto é auxiliar crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Na 
sociedade hodierna diversos indivíduos não fazem uso da oralidade ou possuem alguma deficiência 
na fala, e este projeto propõe que haja comunicação de fácil e claro entendimento, para haver maior 
interação social. Especificamente, o trabalho é composto por um controle com prancha de 
comunicação que é uma tela com algumas palavras pré-definidas pelos responsáveis, e que a 
criança ou adolescente poderá escolher através de botões ao lado da tela, e um pequeno robô que 
será levando aos pais através de um joystick ,por sua vez, sendo o mediador entre a criança e a 
sociedade.  

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho é um projeto que visa através de um controle mais um robô proporcionar 
à essas crianças portadoras de paralisia cerebral uma inclusão no meio em que vivem. 

2.1 Construção do Robô 

O robô foi construído sobre um chassis de acrílico e é composto por um Arduino UNO, dois 
motores de corrente contínua (motor CC) com duas rodas, uma ponte H, um módulo NRF, alguns 
LEDs e bips.  

											Figura	1-Protótipo	de	robô	que	integra	dois	motores	CC,	ponte	H	e	o	módulo	NRF	
Fonte:	Autoria	própria	

Todo o processamento das informações do robô é feito através de um Arduino UNO que é o 
núcleo de processamento do robô. Ele recebe informações do controle através de um módulo NRF 
receptor e, a partir da informação recebida, envia sinais e bips de acordo com a intenção de 
comunicação da criança. O Arduino também envia informações para a ponte H para controlar os 
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motores CC que são os responsáveis por toda a movimentação do robô. Todo o sistema é 
alimentado por uma bateria de 9V. 

2.1.1 Associar cores 

O robô será utilizado como ferramenta pedagógica para auxiliar a criança no 
desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. A prática pedagógica que esta sendo 
implementado é o jogo das cores, de modo que, o robô emite um sinal luminoso colorido e a criança 
aperta o botão do controle na cor correspondente. 

2.2. Controle com Prancha de Comunicação 
O controle é composto por uma plataforma de prototipagem eletrônica Arduino MEGA, um 

Shield com um display para Arduino, um módulo joystick e um módulo RF transmissor. 

						Figura	2-Controle	com	prancha	de	comunicação	e	joystick	adaptado	
							Fonte:	Autoria	Própria	

Os comandos são executados através de um Arduino Mega que é o núcleo de processamento 
do controle, sendo alimentado por uma bateria de 9V. Os botões fornecem informações para a placa 
e ela processa as informações transmitindo para o display e apresenta o a vontade da criança na tela 
TFT 2.4. O módulo RF emissor permuta informações para com o Arduino, e através de sinais de 
radiofrequência movimenta o robô. 

3.2.1 Joystick 

O módulo Joystick tem seu princípio de funcionamento através do controle de 2 
potenciômetros e um botão. Duas das entradas dos potenciômetros referem-se aos eixos X e Y, 
sendo que o botão quando pressionado refere-se ao eixo Z. O joystick será utilizado para controlar 
os movimentos do robô. A ideia principal é que o usuário consiga movimentar o robô como maneira 
de aproximá-lo para que consiga transmitir a mensagem e até chamar atenção do interlocutor. 
Quando a criança fizer sua escolha o robô deve emitir sinais luminosos e sonoros a serem 
interpretados pelos responsáveis alertando-os que deseja algo. 

Este controle é formado pelo display que exibirá as opções pré-estabelecidas pelo 
responsável, de maneira que, esses retângulos ao lado direito da tela TFT 2.4 são botões que 
correspondem as opções da lateral.  

Ao acessar, por exemplo, a opção comer  mostrará uma segunda tela que, por sua vez, 
mostra os desejos da criança como mostrado na seção 3.2.2. 
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3.2.2 Prancha de Comunicação 
Com o objetivo de ampliar ainda mais o repertório comunicativo que envolve habilidades de 

expressão e compreensão foi implementado em um display TFT uma prancha de comunicação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na verdade, a inclusão, não deve ser vista apenas como um fato, mas como um processo que 
permitirá aos portadores de necessidades especiais participarem da sociedade e se posicionarem de 
forma autônoma e independente. A tecnologia deve ajudar nesse processo de inclusão e estar a 
serviço da inserção social. 

Ademais, o projeto encontra-se em parceria com o Núcleo de Apoio de Pedagógico 
Especializado (NAPES) de Santa Cruz-RN, e em fases de testes, que, por sua vez, o núcleo 
contribui com o projeto em reuniões periódicas. O NAPES é o intermediário entre o projeto e os 
portadores de paralisia cerebral propondo as implementações que são elaboradas nesse trabalho. 

Logo, é esperado que este projeto proporcione à sociedade uma nova maneira de pensar a 
inclusão das crianças com diversos tipos de necessidades especiais.  

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto propõe uma maior interação entre as crianças e os mais próximos, logo, estamos 
alcançando os objetivos com reuniões que auxiliam o projeto a melhorar. E pretende-se em um 
segundo momento do trabalho, que seja utilizado como objeto educativo de maneira a facilitar a 
prática pedagógica para com essas crianças. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 
serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 
dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e 
pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Extensão Grande 1 

2 Computador Computador Pessoal 1 

3 Carregador de Baterias 1 
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MIZU 

RESUMO 

O projeto desenvolvido tem como objetivo a 

elaboração de um protótipo que poderá 

proporcionar ao usuário uma melhor qualidade 

de vida. A Mizu (água em japonês), como foi 

denominado o produto, é uma garrafa que conta 

com algoritmos controladores para o 

monitoramento do consumo de água do usuário e 

indica visualmente sua necessidade por meio de 

um sistema de iluminação, com base em 

informações obtidas de sensores no circuito. 

ABSTRACT 

The developed prototype aims to elaborate a 

product that may provide to the user a better life 

quality. The product was named “Mizu” 

(japanese word for water), it is a bottle that 

counts on controller algorithms to monitor the 

user’s water consumption and then it will 

indicate to the user their need through a 

illumination system based on data acquired from 

the sensors in the circuit. 

1 INTRODUÇÃO 

O consumo de água potável é um dos artifícios mais utilizados mormente pela sociedade, a 

hidratação permite aos seres humanos revigorar suas energias, além de ser essencial para a 

manutenção do corpo. Atualmente, existe no mercado recipientes que condicionam a temperatura do 

líquido e preservam sua integridade o que torna seu consumo ainda mais agradável. No entanto, 

observa-se que as distrações diárias, juntamente com a rotina acelerada, levam ao esquecimento do 

seu consumo. As pessoas simplesmente esquecem de ingerir o líquido mais essencial para a vida. Isso 

porque, com o passar da evolução, o mundo tecnológico foi crescendo cada vez mais, e, atualmente, 

o ser humano tem suas preocupações, seu trabalho, vida social, vida acadêmica, e tudo exige muito

de seu tempo.

Sabe-se que a água é fundamental para a vida humana visto que o corpo de uma pessoa adulta 

é composto por cerca de 60% de água[1] e maior parte das funcionalidades dele dependem deste 

líquido para se manterem saudáveis. A correta hidratação traz benefícios à saúde humana. Na nossa 

pele, a água garante a flexibilidade dos poros, evita manchas, erupções ou acne que possam vir a 

surgir, no sistema digestivo minimiza problemas intestinais, para quem busca a boa forma, o consumo 

correto de água irá estimular a aceleração do seu metabolismo e resfriar o seu corpo, que precisará 

PALAVRAS-CHAVE: Mizu, água, garrafa, projeto, saúde. 
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gastar ainda mais calorias para manter-se na temperatura natural, além de melhorar o sistema 

imunológico, minimizando os riscos de obtenção de uma virose e reduzindo da probabilidade de 

ataques cardíacos, um nível hidratação adequado irá causar uma sensação de bem-estar e 

proporcionará mais energia, dado que o cérebro receberá do corpo um “sinal positivo”. Tal órgão é 

composto por 75%[2] de água e por isso é o primeiro a sofrer com a desidratação, tornando a pessoa 

desatenta. 

 Mesmo com todos esses benefícios causados pelo correto consumo de água, ainda há um 

grande número de casos de desidratação, como foi visto em um levantamento feito pela Secretaria de 

Saúde do estado de São Paulo em 2013 quando ocorreram 9.043 internações por desidratação, sendo 

37% crianças e adolescentes com menos de 14 anos[3], fato que assusta e faz com que a sociedade 

levante questões sobre a vida nos dias atuais. 

A ideia proposta é o desenvolvimento de uma garrafa inteligente e ecologicamente correta que 

auxiliará o homem a se manter devidamente hidratado mesmo com suas distrações diárias. Ela foi 

fabricada com termoplástico translúcido biodegradável que se deriva de fontes renováveis e possui 

um tempo de degradação menor que outros tipos de plástico, chamado PLA (poliácido láctico). O 

designer e a impressão em impressora 3D da MIZU foram feitos no Instituto Federal na plataforma 

SolidWorks, ela conta com um esquema de medição da água consumida e um sistema de iluminação 

que reflete no corpo da garrafa indicando visualmente a quantidade de água consumida, mudando 

gradativamente a sua cor de vermelho, inicialmente, quando ainda não houver consumo, até o azul, 

quando já tiver consumido quantidade equivalente à necessidade diária (esse valor foi obtido através 

de uma pesquisa com objetivo de adquirir os dados médios corporais de brasileiros para o cálculo do 

mesmo) entretanto, a garrafa só refletirá quando houver mobilidade, desativando o brilho após um 

curto tempo de inatividade, evitando gasto desnecessário de energia.  

O projeto de pesquisa ajuda à preparar o aluno para o mercado pesquisador e contribui para o 

seu amadurecimento profissional, pois é o espaço em que ele tem a oportunidade de fazer o uso de 

conceitos aprendidos em sala de aula, com uma melhor noção de realidade da aplicação do seu 

conhecimento em um projeto onde é capaz de observar o resultado de seu esforço. Devido à todo o 

estudo necessário para desenvolver o sistema e lidar com os imprevistos, os alunos envolvidos 

obtiveram conhecimento e experiência nas áreas de eletrônica e biologia. Além do quesito acadêmico, 

o trabalho em questão tem como objetivo um produto que sirva de grande auxílio para a saúde do

usuário em relação ao problema já comentado anteriormente.

2 METODOLOGIA 

O ponto inicial do projeto foi uma pesquisa exploratória com o objetivo de colher informações 

sobre o problema abordado e a partir daí elaborar uma solução prática. Para a fabricação da garrafa, 

utilizou-se um microcontrolador que tem acopladas em suas entradas um sensor capacitivo e um 

sensor de movimento e em sua saída um LED (Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz) RGB 

(Red, Green, Blue). Este circuito está contido na tampa da garrafa e será alimentado por meio de um 

cabo USB (Universal Serial Bus, traduzido como Porta Universal) ligado à uma fonte externa. 

O sensor capacitivo foi instalado perto da saída de água da garrafa permitindo que este tenha 

nível lógico alto quando houver passagem do líquido, visto que o plástico não é um material condutor 

e não irá alterar a capacitância do sensor, o algoritmo, então, armazena os instantes em que o sensor 

foi ligado e com eles são calculadas a quantidade de água consumida. Com o tempo e a quantidade, 

é feito o cálculo do contador que deve variar numa ordem crescente de 0 á 1020. Tal contador altera 

a intensidade dos pinos do LED (vermelho, verde e azul) de acordo com quatro faixa de valores, cada 
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uma com 255 valores, sendo esse o limite de intensidade para cada cor. O LED começa vermelho e 

na primeira faixa, a intensidade do verde aumenta misturando as cores gradativamente, na segunda 

faixa (contador de 256 á 511) o vermelho começa a diminuir até chegar a zero e deixar o led somente 

verde. Na terceira faixa o azul começa a aumentar e na última faixa o verde diminui até deixar o LED 

completamente azul, finalizando o ciclo. Dessa maneira o usuário tem em tempo real uma noção da 

quantidade de água consumida e do quanto ainda precisa consumir para suprir a necessidade diária. 

O sensor de movimento tem a função de ligar e desligar o LED por meio de uma interrupção, 

mantendo a cor da última vez em que foi ativado. 

Para a implementação deste circuito fabricou-se uma placa de circuito impresso (PCB ou 
Printed circuit board), contendo todos os componentes, em formato circular, permitindo assim o 

encaixe na tampa da garrafa. 

Em suma, os métodos utilizados no projeto foram uma base de estudos bibliográficos e 

atividades práticas que auxiliaram os estudantes no campo da pesquisa, ademais, utilizou-se da 

elaboração do diário de bordo, o qual registrou todo o processo de maneira precisa, assim como todos 

os resultados e desafios encontrados, permitindo que a equipe realizasse uma autoavaliação do projeto 

e desse modo alcançasse os objetivos da melhor forma possível.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto cumpre com a maior parte do que foi planejado inicialmente, exceto pelo fato de 

não ser alimentado por uma fonte própria e não contar com um sensor de vazão, porém todas as 

funcionalidades pretendidas são suportadas pelo modelo, como o sistema de iluminação funcionando 

adequadamente de acordo com o valor da necessidade diária predefinido e em tempo real.  

Na primeira tentativa na montagem do protótipo, tentou-se alimentar o circuito com uma 

bateria alcalina, modelo 27A, porém, esta possui vida útil muito curta e descarregava antes mesmo 

dos testes serem finalizados, além de ter conectores muito pequenos que não são proporcionais ao 

seu suporte ocasionando mal contato, percebeu-se então a inviabilidade de usar este tipo de 

alimentação, mudando para uma alimentação por meio de cabo USB conectado a uma fonte externa. 

Para a medição de água, inicialmente pensou-se em um sensor de vazão encaixado na saída 

de água, porém, a dificuldade da sua implementação além da falta de higiene e da própria estética 

fizeram com que a utilização desse sensor fosse inviável, sendo substituído por um sensor capacitivo, 

visto que ele é habilitado quando próximo à água e em conjunto com o algoritmo pode realizar a 

mesma tarefa, embora com menos precisão.  

Após os devidos ajustes, montou-se um modelo iterativo e prático que é perfeitamente capaz de 

auxiliar o consumo de água e que, com as devidas melhorias deve se tornar um produto inovador, 

atrativo e útil. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto MIZU alcançou seus objetivos iniciais que visam auxiliar a saúde dos seus 

utilizadores através de uma maneira interativa e estimulante de consumir água, fazendo com que 

sejam evitados problemas causados pela mais leve desidratação. O projeto tem ainda uma 

preocupação com o meio ambiente e por isso foi fabricado com material biodegradável.  
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Em relação à outros reservatórios de água portáteis já encontradas no mercado, a solução 

desenvolvida é capaz de suportar e exercer precisamente as funcionalidades pretendidas, gerando uma 

alternativa viável e ecológica para quem busca forma de vida saudável.  

Espera-se que com o avanço do desenvolvimento do projeto haja uma alimentação portátil, 

uma maneira de calcular precisamente a quantidade de água consumida, um sistema de vibração que 

lembre o usuário em caso de esquecimento e o desenvolvimento de um aplicativo para Android que 

aumente a interação com o usuário e exponha claramente a quantidade de água consumida. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Protótipo Modelo de dimensões 16,8x7,1 cm 1 

2 Ponto de energia 2 

3 Computador 1 
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XÔ!FILA: A VIABILIDADE DE UM APLICATIVO DE 
AUTOATENDIMENTO EM FAST-FOODS 

RESUMO 

Para manter a competitividade no mercado, as       
organizações passaram a preocupar-se com a      
aplicação da qualidade em todas as esferas       
organizacionais, inclusive, no atendimento ao     
cliente. Assim, sabendo que os fast-foods      
caracterizam-se, por definição, pela rapidez e      
agilidade no atendimento, e, reconhecendo a      
problemática das filas frente aos caixas desses       
estabelecimentos, o presente trabalho objetiva     
comprovar a viabilidade de um aplicativo de       

autoatendimento para a resolução dessa     
problemática. Para isso, aplicou-se 250     
questionários como instrumento para coletar     
dados. No mais, como pesquisadora, é válido       
ressaltar o quão enriquecedor foi realizar este       
estudo, bem como, a importância social desta       
pesquisa de uma pesquisa científica como esta       
que pode promover um impacto significativo na       
comunidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Self-service, fast-foods, queues, quality 

ABSTRACT 

In order to remain competitive in the market,        
organizations have become concerned with the      
application of quality in all organizational      
spheres, including customer service. Thus,     
knowing that fast-foods are characterized, by      
definition, by speed and agility in service, and,        
recognizing the problem of queues in front of        
the boxes of these establishments, the present       
work aims to prove the viability of a self-service         
application  for resolution of  

this problem. For this, 250 questionnaires were       
used as instruments to collect data. In addition,        
as a researcher, it is worth mentioning how        
enriching this study was, as well as the social         
importance of this research of a scientific       
research like this that can promote a significant        
impact in the community. 

KEYWORDS: 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo a qualidade, restrita e baseada na produção e no produto final, era o                
enfoque das organizações. No entanto, devido ao aparecimento de produtos e ofertas similares no              
mercado, isto é, diante do cenário mercadológico dinamizado, os clientes tornaram-se mais críticos             
acerca do que lhe é ofertado, caracterizando, assim, um mercado competitivo. Logo, as             
organizações passaram a dar implicações mais amplas a qualidade, preocupando-se com a sua             
efetivação  em todas as etapas operacionais,  dentre elas, o atendimento ao cliente. 

Baseando-se no fato de que os fast-foods devem priorizar um atendimento rápido, como o             
próprio nome sugere, e, reconhecendo a problemática das longas e demoradas filas frente aos caixas               
desses estabelecimentos, bem como a inviabilidade do aumento de caixas, devido ao espaço             
limitado desses restaurantes em praças de alimentação de shopping, desenvolvemos o presente            
projeto que divide-se em duas etapas, a saber: identificação da viabilidade de um aplicativo móvel               
de autoatendimento; e, posteriormente, a elaboração de um software para dispositivos eletrônicos            
móveis de autoatendimento, fundamentado na investigação da problemática apontada, demonstrada          
por meio da coleta de dados. 

Acrescenta-se que o aplicativo funcionará da seguinte forma: os usuários irão informar a sua              
localização (dentre as cidades brasileiras), selecionar o ícone do shopping de sua preferência;             
posteriormente, poderão visualizar as empresas localizadas no shopping escolhido, cadastradas no           
aplicativo; para, então, ter acesso aos cardápios e ofertas. Em seguida, será possível realizar o               
pedido, definindo especificações para eles, e o pagar virtualmente, através de seguintes modos:             
cartões de créditos, débito ou pré-pago – opção pensada para os usuários que não possuem acesso as                 
demais formas de pagamento - isto é, eles irão inserir um valor de sua preferência no cartão em um                   
ponto de recarga do aplicativo, localizado nos fast-foods cadastrados. No momento em que o              
pagamento for efetivado, a empresa receberá o pedido e, quando pronto, o cliente será notificado no                
dispositivo móvel e poderá retirar o produto ao mostrar a nota fiscal disponibilizada no próprio               
aplicativo. 

Acrescenta-se que, com a facilidade de acesso à web móvel, por meio de dispositivos              
portáteis e a popularização desses mecanismos, a utilização do aplicativo para o autoatendimento do              
cliente proporciona a empresa uma renovação tecnológica, fortalecendo o Marketing Digital e            
aproximando os clientes a própria organização, já que haverá uma facilitação da prática do              
pós-venda e envio de ofertas. 

2 METODOLOGIA 

A delimitação e estruturação da metodologia científica são imprescindíveis para que seja            
realizado um estudo bem sucedido, já que é a partir dela que se estabelecem planejamentos e                
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técnicas para a execução da pesquisa, deste modo, Marconi e Lakatos (2011 apud TRUJILLO,              
1974, P.24) a conceitua  como  

a forma de proceder ao longo de um caminho. Na ciência os métodos constituem os               
instrumentos básicos que ordenam de início os pensamentos em sistemas, traçam de modo             
ordenado a forma de proceder do cientista ao longo de um percurso para alcançar um               
objetivo.  

Assim, é através dos métodos que pode-se obter um maior controle acerca das ações da               
pesquisa, de modo que implica na segurança do alcance dos objetivos pretendidos. Segundo Yin              
(2010), a importância da metodologia científica se faz a partir da veracidade e exatidão dos dados                
coletados  e expostos.  

Nessa perspectiva, dividimos o presente projeto em etapas, a saber: delineamento da pesquisa e              
levantamento bibliográfico, elaboração do instrumento de coleta de dados, coleta de dados e análise              
desses.  

Inicialmente, realizamos o levantamento bibliográfico para fundamentar teoricamente o presente          
trabalho. Posteriormente, formulamos o questionário de pesquisa de mercado, o qual foi constituído             
por sete questões fechadas e uma aberta, que possibilitou a coleta de dados acerca da caracterização                
do perfil do entrevistado, a incidência de filas longas e demoradas em fast-foods, interferência das               
filas na qualidade do atendimento de acordo com a ótica do indivíduo, dentre outras questões que                
envolviam a validação do aplicativo e sugestões de funcionalidades primordiais que o software deve              
conter.  

Foi aplicado um total de duzentos e cinquenta questionários aos alunos do Instituto Federal              
do Rio Grande do Norte, campus três campus de Natal, a saber: zona norte, Cidade alta e o central;                   
de modo que o aplicativo não foi explicado até que o entrevistado respondesse as questões que não                 
o incluíam, para não direcionarmos a pesquisa, ou torná-la tendenciosa. Posteriormente, realizamos          
a tabulação dos dados, bem como a interpretação deles. Para, futuramente desenvolvermos o            
aplicativo  conforme a necessidade  do mercado.

3 RESULTADOS  ALCANÇADOS

Com base na interpretação dos dados coletados, pode-se inferir que o público entrevistado é              
bem diversificado, abrangendo idades de 18 anos até 61. No entanto, a maioria deles possuem entre                
18 e 28 anos, portanto, o público predominante entrevistado é jovem; sendo 51% do público,               
feminino, o que mostra o equilíbrio de gênero na pesquisa; um pouco menos da metade dos                
entrevistados consomem raramente alimentos de fast-foods, no entanto, a soma das porcentagem            
dos indivíduos que consomem diariamente, semanalmente e mensalmente consiste em mais da            
metade, logo, o consumo nessas organizações são consideráveis; as filas são comuns em fast-foods              
localizados em shoppings, elas incomodam e interferem na qualidade do atendimento, segundo a             
ótica dos entrevistados; compreende-se que uma quantidade de entrevistados próxima a 100            
ignoram a fidelidade a empresa quando nela existem filas longas e demoradas. Ou seja, as filas                
provocam desistências e podem favorecer uma empresa concorrente; a maioria dos entrevistados            
gostariam de ser usuários do Xô!Fila, aplicativo móvel desenvolvido no presente projeto, o que              
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implica em dizer que este provocaria um impacto significativo nas organizações; A última questão              
do questionário consiste em uma pergunta aberta, facultativa, onde o indivíduo poderia sugerir             
funcionalidades primordiais para o aplicativo, das quais, as mais citadas foram: segurança de dados;              
facilidade e praticidade no acesso; aba de favoritos e oportunidade do usuário classificar o serviço               
de cada empresa. 

4    CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

A pesquisa e aplicação dos questionários possibilitaram a comprovação das filas longas e 
demoradas frente aos caixas de fast-foods localizados em praças de alimentação de shoppings como 
um fenômeno frequentemente; os clientes sentem-se incomodados, compreendendo tal problemática 
como um fator que interfere negativamente na qualidade do serviço (atendimento); e, influencia na 
escolha do cliente acerca da empresa a qual ele irá consumir, ignorando a fidelidade. 

Acrescenta-se que o aplicativo Xô!Fila  recebeu uma aprovação considerável entre os 
entrevistados, os quais demonstraram interesse em chegar ao estabelecimento e pegar diretamente o 
produto, sem a necessidade de enfrentar uma fila para efetuar o pedido. 

Logo, conclui-se que a utilização desse software proporcionaria um impacto significativo na 
problemática apontada, oferecendo aos gestores uma solução eficaz, consequentemente, garantindo 
a implementação  da qualidade no serviço e de um maior diferencial  competitivo.. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que               
serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades              
dos projetos quanto ao fornecimento  de energia  elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e             
pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais  que o proponente utilizará  no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Fita adesiva Larga e transparente 01 

2 Tomada 01 

3 
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ELABORAÇÃO DE UMA BEBIDA ALCOÓLICA FERMENTADA 

FORMULADA A BASE DE GENGIBRE (Zingiber officinalis) E BETERRABA 

(Beta vulgaris L.) 

RESUMO 

O trabalho objetivou-se na elaboração de uma 

bebida fermentada de gengibre e beterraba. O 

produto foi obtido pela diluição em água de 

açúcar, gengibre, beterraba e leveduras, 

fermentando a 22 °C/ 48 horas em estufa, seguida 

de refrigeração (5°C) e segunda fermentação 

com adição de açúcar. Foram realizadas análises 

físico-químicas, microbiológicas e sensoriais 

com resultados satisfatórios. Os resultados estão 

de acordo 

legislação e sugerem que a bebida tem potencial 

inovador para o consumidor.

ABSTRACT 

This work aimed to elaboration of a fermented 

beverage from ginger and beet. The product was 

obtained by dilution in water of sugar, ginger, 

beet and yeasts fermenting at 22 °C/ 48 hours, 

after refrigerated (5°C) and secondary 

fermentation, with sugar adding. It was realized 

physico-chemical, microbiological and sensory 

analyses with satisfactory results. The results are 

in accordance with the legislation and suggest 

that this beverage has an innovative potential to 

the consumers.

1 INTRODUÇÃO 

Segundo a legislação brasileira as bebidas podem ser definidas como produtos de origem 

vegetal industrializados destinados à ingestão humana em estado líquido, sem a finalidade 

medicamentosa ou terapêutica, classificando-se em bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas, 

podendo ser fermentadas, ou seja, bebidas obtidas por meio do processo fermentativo (BRASIL, 

2009).  

Dentre as bebidas alcoólicas fermentadas a Ginger Beer, originária da Inglaterra, é um produto 

produzido a base de gengibre, destacando-se, por possuir um baixo teor alcoólico (variando 0,5 a 

10%), além da possibilidade de se adicionar condimentos, frutas ou vegetais com a finalidade de 

acrescentar características organolépticas e/ou benefícios nutricionais (MADDEN, 2007). Um 

exemplo prático destes ingredientes seria a beterraba, usada por muito tempo e até os dias atuais como 

agente colorante e protetor contra determinadas doenças (ex: câncer) (SÃO PAULO, 2011).  

PALAVRAS-CHAVE: grau alcoólico, bebidas, análise físico-química. 

KEYWORDS: alcoholic content, beverage, physico-chemical analyses. 
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Associados aos benefícios que o gengibre e a beterraba trazem às características sensoriais e 

visando atender a paladares cada vez mais refinados e exigentes, o presente trabalho objetivou-se, na 

elaboração de uma bebida alcoólica fermentada a base de gengibre e beterraba e a sua caracterização 

físico-química e sensorial. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Elaboração do fermentado (Ginger Beer) 

 Os experimentos de elaboração do mosto foram realizados no Laboratório de Bioprocessos do 

IFRN – Campus Currais Novos.  As matérias-primas utilizadas para a produção da Ginger Beer à 

base de beterraba foram obtidas no comércio local da cidade de Currais Novos, RN. Foram utilizados: 

gengibre descascado e cortado (130g) sumo de limão, beterraba cortada em cubos (100g). Em seguida 

foram adicionados açúcar cristal (140g) e cremor de tártaro (4g). Sucedendo por fim desta etapa, a 

diluição de todos estes ingredientes em 1 litro de água fervente. 

A levedura utilizada como agente de fermentação foi a Saccharomyces cerevisiae, adquirida 

na forma de fermento biológico seco instantâneo, adicionada ao mosto a uma temperatura de 25-30 

°C. Logo após o mosto foi filtrado e transferido para garrafas plásticas esterilizadas de 2L, sendo 

incubadas em estufa do tipo B.O.D. (Biochemistry Oxygen Demand), regulada para 20°C ± 2°C por 

um período de dois dias.  Passadas as 48h, o fermentado foi mantido sob refrigeração (6 °C) por mais 

dois dias, com a finalidade de realizar a “maturação” da bebida, sendo, em seguida adicionada de 

uma solução açucarada (priming) permanecendo por mais dos dias na estufa (fermentação secundária) 

e posteriormente armazenadas sob refrigeração até o momento do consumo e/ou análises. 

2.2 Analises físico-químicas e microbiológicas 

Foram realizadas as análises físico-químicas de teor alcoólico, acidez total, fixa e volátil, pH, 

açúcares redutores, não redutores, totais e extrato seco total e reduzido de acordo com as normas 

analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008), com exceção das análises de teor alcoólico, que foi 

determinado em ebuliômetro, segundo as instruções do fabricante, e de açúcares (redutores, não-

redutores e totais) segundo Miller (1959). 

Com a finalidade de garantir a qualidade e a segurança microbiológica da Ginger beer à base 

de beterraba, foram realizadas as análises, de detecção e contagem de bolores e leveduras, bactérias 

do grupo coliforme e bactérias mesófilas de acordo com a metodologia de Silva (2010).  

2.3 Analise sensorial 

Por meio do teste afetivo, a Ginger beer à base de beterraba, foi submetida à análise sensorial, 

utilizando-se a escala hedônica estruturada de 9 pontos, ancorada pelas notas 1 (desgostei muitíssimo) 

e 9 (gostei muitíssimo).  

A aplicação do teste foi durante o horário das 8h às 15h30min, em sala climatizada a 20°C, 

sob luz branca, no Laboratório de Bioprocessos da instituição, acompanhadas pela ficha de avaliação 

sensorial sendo analisados os seguintes atributos: aparência, cor, aroma, sabor e aceitação global, 

juntamente com a intenção de compra em relação ao produto final, ancorada por 5 pontos, destas 

notas 1 (certamente não compraria) e 5 (certamente compraria). 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A bebida elaborada neste projeto não faz parte da legislação brasileira para bebidas alcoólicas 

fermentadas, por este motivo não é encontrado na legislação atual parâmetros para esse produto, no 

entanto, por se tratar de uma bebida fermentada os resultados encontrados foram comparados com o 

que estabelece a legislação para fermentado de frutas (BRASIL, 2008) aliado a isso, outros 

parâmetros físico-químicos foram comparados com a literatura especifica.  Das analises realizadas, 

foram obtidos os seguintes resultados: teor alcoólico (9,77 ± 0,40 %), acidez total (80,50 ± 0,87 

mEq.L-1), fixa (78,00 ± 1,50 mEq.L-1) e volátil (2,50 ± 0,86 mEq.L-1), pH (3,50 ± 0,05), açúcares 

redutores (0,18 ± 0,01 g.L-1) não redutores (0,25 ± 0,04 g.L-1) e totais (0,78 ± 0, 56g.L-1), extrato seco 

total (19,73 ± 1, 29g.L-1) e reduzido (20,87 ± 0, 81g.L-1), todos de acordo com o que  a legislação 

estabelece. 

Sobre o aspecto microbiológico, as análises para a detecção de bactérias (coliformes totais e 

bactérias mesófilas) não apresentaram resultados que inviabilizasse a segurança do produto, fato 

importante já que o mesmo se encontra seguro quanto ao ponto de vista bacteriano, já para o 

crescimento de bolores e leveduras, foi verificado um crescimento variando de 4 a 4,5x105 UFC/g, 

sendo o esperado,  devido ao fato da bebida não passar pelo processo térmico para a eliminação 

destes, que de antemão é naturalmente encontrada durante o processo fermentativo, o que não 

inviabiliza o consumo do produto.  

Do ponto de vista sensorial, a Ginger beer à base de beterraba, foi avaliada por provadores do 

sexo feminino (66%) e do sexo masculino (34%), ambos com idades variando entre 18 e 38 anos, 

sendo analisados os seguintes parâmetros, obtendo-se índices de aceitação que variaram de 70 a 91%, 

aparência (90%), sabor (70%), aroma (70%) e cor (70%), com intenção de compra para 50%, vale 

salientar que para o produto seja aceito sensorialmente basta que haja o mínimo de 70% de aprovação, 

o produto do projeto em questão teve uma aceitação global de 70%, sendo, portanto um produto aceito

do ponto de vista sensorial dos provadores que realizaram a analise (TEIXEIRA; NERMET;

BARBERTA, 1987).   .

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante as análises realizadas físico-químicas, microbiológica e sensorial apresentam 

relevância do ponto de vista de consumo, no entanto para trabalhos futuros é sugerido que algumas 

etapas do processo sejam melhoradas, como por exemplo: tratamento térmico ao final da segunda 

fermentação, para que haja uma diminuição do fermento.  
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 
Geladeira Para garantir a qualidade do produto que será 

exposto e apresentado. 

1 
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RESUMO 

Este projeto de pesquisa trata-se de um estudo 

dos casos de febre Chikungunya no município de 

José da Penha/RN no ano de 2016, buscando 

solidificar informações acerca da dimensão dessa 

epidemia, que tomou grandes proporções e 

acarretou outros problemas à saúde pública do 

município, bem como de toda a região. O projeto 

tem ponto de partida em uma pesquisa 

documental e de campo realizada no município 

de José da Penha acerca dos casos ocorridos da 

Febre Chikungunya. A base de dados recolhida 

foi utilizada para traçar padrões e criar diferente 

perfis para auxiliar o município no planejamento 

estratégico de combate e prevenção da doença. 

Com essa base de dados em mãos, trabalhamos 

essas informações, traçando padrões e buscando 

criar diferentes perfis para auxiliar no 

planejamento estratégico do município para o 

enfrentamento dessa arbovirose, principalmente 

no verão (Janeiro-Maio), onde o número de casos 

aumenta. Para isso, desenvolvemos um 

aplicativo móvel (SMAC) objetivando criar um 

canal aberto e direto entre a gestão municipal e a 

população que servirá para identificar áreas de 

foco e de maior incidência de casos de 

Chikungunya naquele município. 

ABSTRACT 

This research project is a study of Chikungunya 

fever cases in the municipality of José da 

Penha/RN in the year 2016, seeking to solidify 

information about the dimension of this 

epidemic, which has taken great proportions and 

caused other problems to the public health of the 

municipality, as well as the entire region. The 

project has a starting point in a documentary and 

field research carried out in the municipality of 

José da Penha about the cases of Chikungunya 

Fever. The collected database was used to draw 

up standards and create different profiles to assist 

the municipality in the strategic planning of 

combat and prevention of the disease. With this 

database in hand, we worked on this information, 

tracing patterns and seeking to create different 

profiles to assist in the strategic planning of the 

municipality for coping with this arbovirus, 

especially in the summer (January-May), where 

the number of cases increases. For this, we 

developed a mobile application (SMAC) aiming 

to create an open and direct channel between the 

municipal management and the population that 

will serve to identify areas of focus and higher 

incidence of Chikungunya cases in that 

municipality. 

PALAVRAS-CHAVE: Arbovirose, Febre Chikungunya, Prevenção e Controle, Saúde. 

KEYWORDS:  Arbovirose, Chikungunya fever, Prevention and Control, Cheers. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Febre Chikungunya é uma doença transmitida geralmente pelo mosquito Aedes Aegypti, o 

mesmo transmissor de doenças como a Dengue e do vírus Zika. Este mosquito se adapta melhor a 

climas quentes, tropicais e subtropicais. No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira 

vez em 2014. 

Considerada uma epidemia de preocupação nacional, a Chikungunya vem a cada ano 

aumentando o número de vítimas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, mais de 64 

mil casos da febre foram notificados até 23 de abril de 2016, contra 38 mil em 2015. No Rio Grande 

do Norte foram notificados, em 2016, 21.638 casos da doença, sendo 5.126 confirmados. Dessa 

forma, tem-se como consequência o colapso nos serviços de saúde. Além disso, a questão econômica 

também é afetada, já que alguns sintomas da doença, como a artralgia, por exemplo, podem durar 

semanas ou meses, interferindo nas atividades ocupacionais do indivíduo. 

Diante da gravidade desse problema de saúde pública, estados e municípios têm buscado 

medidas que combatam o vetor transmissor, adotando medidas preventivas e de conscientização da 

população, sobretudo no tocante a impedir o armazenamento indevido de água em recipientes que 

possam garantir a reprodução do mosquito transmissor.  

Em contrapartida, o período de seca em determinadas regiões obriga as pessoas a 

armazenarem água em tonéis ou em outros depósitos artificiais que servem de criadouros para a 

proliferação e aumento da população de vetores. É o que ocorre na região nordeste, principalmente 

no interior. Para Brito, cientista da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e membro do 

Comitê Técnico de Arboviroses do Ministério da Saúde, “a dispersão da febre Chikungunya pelo 

Nordeste tem deixado um rastro de adultos e idosos com dores crônicas graves que sobrecarrega os 

serviços de saúde, já impossibilitados de atender a demanda normal. ” 

2 METODOLOGIA 

Nosso projeto foi desenvolvido utilizando-se de ferramentas como a pesquisa de campo e 

análise de resultados. Inicialmente tentamos buscar informações do registro de casos oficiais no 

município do José da Penha através da secretaria municipal de saúde, fomos direcionados também a 

buscar outros dados junto ao hospital do município e ao posto de saúde da cidade. Com esses dados 

em mãos tomamos ciência da dimensão do problema para a cidade.  

Durante este primeiro contato, nos orientaram a buscar alguns dados no hospital regional da 

cidade de Pau dos Ferros, uma vez que, como a cidade de José da Penha é carente de médico diário, 

muita das vezes, os pacientes se deslocavam até a cidade vizinha para receber o diagnóstico e 

tratamento da virose. 

Após análise e ciência da dimensão concreta que a epidemia da Chikungunya tomou em nossa 

região traçamos perfis, elaboramos questionários e aplicamos a diferentes pessoas do município, que 

de alguma forma, sofreram um caso atípico (mais intenso ou grave) e/ou restaram sequelas. 

De igual modo, elaboramos e aplicamos questionários aos familiares de pessoas que tiveram 

mortes associadas direta ou indiretamente à febre Chikungunya. 

Com uma base de dados sólida, selecionamos, filtramos e organizamos essas informações 

(tabelas, gráficos, etc.) de modo a apontar para o município um norte no planejamento estratégico 

para o enfrentamento da arbovirose, principalmente, no verão (Janeiro-Maio). 

Por fim, sintetizamos as informações através de um aplicativo móvel para a plataforma 

Android, desenvolvido por nossa equipe, onde os usuários podem relatar casos específicos, responder 
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questionários direcionados pela gestão municipal, tomar conhecimento de como e onde buscar as 

unidades básicas de saúde do município, em casos de suspeita da doença e obter informações diversas 

a respeito da febre Chikungunya. Ou seja, um aplicativo que também será um canal aberto e direto 

entre as pessoas do município e a gestão municipal. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa se deu através do recolhimento de dados sobre a ocorrência da Febre Chikungunya 

no município de José da Penha-RN. Em um primeiro momento, buscamos a secretaria de saúde a fim 

de obter mais informações acerca dos casos semanais notificados nos anos 2015 e 2016. 

• Em 2015 foram notificados 39 casos ao todo, sendo 20 deles na 30ª semana:

Figura 1- Gráfico dos casos de Chikungunya notificados na secretária de saúde de José da Penha-RN em 2015

• Em 2016, o total de casos notificados foi de 379, cerca de nove vezes maior que o do ano

anterior:

Figura 2 - Gráfico dos casos de Chikungunya notificados na secretária de saúde de José da Penha-RN em 2016
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    Em seguida, foi aplicado um questionário relacionado a ocorrência da arbovirose no 

município a 38 moradores que foram acometidos pela febre ou apresentaram sintomas parecidos.  

• Dos entrevistados, 92,1% confirmaram que já foram acometidos pela febre Chikungunya;

• Desses, 97,14 % procuraram o serviço de saúde após o surgimento dos sintomas;

• 68,57% acreditam que foram infectados em casa;

• Dos 23 entrevistados que já possuíam alguma doença preexistente, 65,21% sentiram piora

nos sintomas com a infecção da febre Chikungunya.

SMAC 

Em vista de controlar o surto dessa arbovirose no município, foi desenvolvido um aplicativo 

móvel objetivando criar um canal aberto e direto entre a gestão municipal e a população que servirá 

para identificar áreas de foco e de maior incidência de casos de Chikungunya. 

O SMAC, Sistema da Mapeamento e Análise da Chikungunya, desenvolvido no Android 

Studio, conta com um questionário que servirá para acompanhar a ocorrência da febre entre a 

população; caso sejam identificados focos do mosquito no munícipio, será possível denunciá-los, bem 

como observar em que localidades esses focos costumam ocorrer com mais frequência para que a 

prefeitura e a secretaria de saúde possam tomar medidas de prevenção e combate. Além disso, possui 

também os dados das principais secretarias municipais e notícias sobre a Chikungunya de forma geral. 

Figura 3 – Telas do Aplicativo SMAC

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concorda-se, então, com as afirmações de Van Den Hurk et. al. (2012) quanto a necessidade 

de medidas serem tomadas implementando estratégias de controle aos arbovírus que causam doenças 

endêmicas exóticas e periódicas. Uma estratégia abrangente de vigilância é essencial para que se 

consiga diminuir o número de casos de infecções que aumentam cada vez mais não só no Brasil, 

como também em outros países de diversas partes do mundo. E a melhor forma para isso é reconhecer 

que além da importância da participação ativa de todos os setores da sociedade, é preciso envolver 

gestores e outros setores da administração de um município, a exemplo da Limpeza Urbana, 

Saneamento, Educação, entre outros. 
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Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 

2 

3 
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CONSTRUÇÃO DE UM EXTRATOR DE ÓLEOS ESSENCIAIS FEITOS
COM MATERIAIS ALTERNATIVOS

ANJOS, E. E. P.1; PAULINO, T. R. D.1; OLIVEIRA, S. A.1,2 

1 IFRN – Nova Cruz, 2 Orientador 

RESUMO 

Óleos essenciais são compostos aromáticos, 

voláteis que podem ser extraídos de raízes, 

caules, folhas, flores ou de todas as partes de 

plantas aromáticas. Essas extrações podem 

ocorrer por destilação de arraste a vapor, que é a 

técnica mais empregada. O presente trabalho 

visa à extração de óleos essenciais de algumas 

espécies vegetais presentes na região agreste do 

RN, utilizando para isso um extrator caseiro por 

arraste de vapor desenvolvido com materiais 

reutilizáveis e de baixo custo. Nesta pesquisa foi 

levado em consideração o cálculo do 

rendimento do óleo essencial obtido e a eficácia 

do aparelho de destilação em comparação a 

outras descritas na literatura.  

CONSTRUCTION OF A HOMEMADE EXTRACTOR FOR EXTRACTION OF 

ESSENTIAL OILS MADE WITH ALTERNATIVE MATERIALS. 

Essential oils are aromatic, volatile compounds 

that can be extracted from roots, stems, leaves, 

flowers or from all parts of aromatic plants. 

These extractions can occur by steam 

distillation, which is the most commonly used 

technique. The present work aims at the 

extraction of essential oils from some plant 

species present in the wild region of the RN, 

using a homemade steam drag extractor 

developed with reusable and low cost materials. 

In this research the calculation of the yield of 

the essential oil obtained and the efficiency of 

the distillation apparatus were taken into 

account in comparison with others described in 

the literature. 

1 INTRODUÇÃO 

Os óleos essenciais extraídos são considerados substâncias voláteis nas plantas aromáticas 

são constituídas como matéria-prima de grande importância e valor econômico para as indústrias 

cosmética, farmacêutica e alimentícia. Essas substâncias orgânicas são consideradas a alma da 

planta e são os principais componentes bioquímicos de ação terapêutica das plantas medicinais e 

aromáticas (SIMÕES, 1999).  Estas denominações derivam de suas propriedades físico-químicas, 

PALAVRAS-CHAVE: Óleo, essencial, extrator, arraste, vapor 

KEYWORDS:  Oil, essential, extractor, drag, steam 
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como, por exemplo, a de ser líquida de aparência oleosa à temperatura ambiente, dando origem à 

designação do óleo essencial.  

Estas substâncias, de origem natural ou sintética, conhecidas como essência, óleo essencial 

ou etéreo, se destacam, ainda nos dias atuais, graças às suas nobres características. Dentre as 

diversas aplicações industriais dessas substâncias estão os perfumes. Estes se apresentam como 

soluções contendo substâncias aromáticas, com cheiro agradável e penetrante, sendo, por vezes, 

responsáveis por despertar emoções. Além das aplicações industriais, os óleos essenciais também 

têm sido empregados em terapias alternativas como a Aromaterapia, na qual se aplicam os óleos 

essenciais para reequilibrar disfunções físicas, emocionais (TRINDADE e DEUS,1986). 

O crescente interesse dos consumidores em ingredientes funcionais a partir de fontes 

naturais está permitindo a aplicação dos óleos essenciais nas indústrias de alimentos, bebidas, 

produtos de higiene pessoal e cosméticos. A utilização de maior ocorrência é nas áreas de alimentos 

(condimentos e aromatizantes de alimentos e bebidas) e cosméticos (perfumes e produtos de 

higiene), mas, em farmácias, as drogas vegetais ricas em óleo voláteis são empregadas “in natura” 

para a preparação de infusões e/ou sob a forma de preparações galênicas simples. Muitos óleos 

voláteis são utilizados também em função de suas propriedades terapêuticas e para aromatizar 

medicamentos destinados ao uso oral (CRAVEIRO et. al., 1981). 

Por isso o desenvolvimento de um equipamento caseiro para a extração de óleos essenciais 

de espécies vegetais do agreste potiguar agregaria valor em diversos produtos produzidos 

regionalmente, permitindo um ganho na tecnologia e posteriormente na economia da região. Sem a 

necessidade de se recorrer a equipamentos industriais que muitas vezes são onerosos e fogem do 

poder de investimento inicial da maior parte da população local.  

2 METODOLOGIA 

Para a construção do destilador por arraste a vapor foram utilizados materiais alternativos a 

baixo custo. Adaptou-se uma panela de pressão de 20 L e uma tela de inox de forma que o substrato 

vegetal não entrasse em contato direto com a água. 

Figura 1: Destilador por arraste a vapor construído com materiais alternativos. 

O sistema de extração de óleos essenciais por arraste a vapor foi construído utilizando 

materiais reutilizáveis e alternativos, de baixo custo e facilmente encontrado no comércio. O 

sistema foi montado utilizando um Bico de Bünsen; 1 cano de PVC de 150 mm para montagem do 
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condensador; 1 suporte para o condensador; 1 funil de decantação para a coleta e separação do óleo 

essencial; uma panela de pressão de 20 L; 1 peneira de inox de inox para parte interna que separava 

a água do material vegetal; 2 mangueiras de silicone para o fluxo continuo e troca da água no 

condensador; 3 metro de cano de cobre (serpentina); 1 cola tipo epoxi (300 g); 3 braçadeiras ; 2 fita 

veda rosca 18mmx50m  para impedir a passagem de líquidos e gases no momento da extração a 

altas temperaturas constantes de  100 °C . A válvula de escape original da panela foi retirada, e na 

tampa, foi colocada uma mangueira, que foi fixada por meio de uma braçadeira e fita veda rosca. 

Para extração dos óleos essenciais, foram utilizados 800g de cada uma das espécies vegetais durante 

duas horas de destilação, tempo suficiente para que todo o óleo essencial seja arrastado da planta. 

 As plantas utilizadas da região agreste do RN foram: Eucalipto (Eucalyptus Glóbulos), 

Alecrim (Rosmarinus officinalis), Laranja (Citrus sinensis), Citronela (Cymbopogon). Os óleos 

essenciais foram extraídos pelo método de destilação de arraste a vapor que foi adaptado através de 

uma panela de pressão para utilização do destilador desenvolvido. O processo consiste 

essencialmente em volatizar o óleo essencial com uma corrente de vapor de água (WALTERMAN, 

1993). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Extraímos as essências com certa facilidade. E Percebemos a mistura óleo e água, coletadas 

no funil de decantação e seus aromas característicos. O vapor d’água formado “arrastou” os óleos 

essenciais dos vegetais que estavam dentro da panela de pressão, a mistura de vapor e óleos 

essenciais condensaram quando entrou em contato com a parte resfriada do condensador artesanal 

construído com uma serpentina de cobre e um tubo de cano de PVC. O sistema alternativo de 

extração de óleos essências é útil também, para a extração de um volume maior como mostra na 

tabela 2 em função da panela de pressão ser de 20 Litros. Volume esse, superior aos balões de 

destilação encontrados nos laboratórios de ensino do IFRN Campus Nova Cruz, que giram em torno 

de um 0,25 a 1,0 L.  

Tabela 2: quantidade de óleo essencial obtido pelo extrator caseiro de 20 L. 

Material botânico Quantidade 

Eucalipto 14.6835g 

Cascas de Laranja 19.0699g 

Alecrim 9.7026g 

Citronela 5.9008g 

Além disso, é possível perceber que o rendimento obtido está de acordo com outras 

literaturas que utilizaram o mesmo método, como a de ASTOLFI el at., (2007) e FERNANDES 

(2006), evidencia que as condições de extração foram favoráveis e maximizaram o processo. 

Quanto às características organolépticas do óleo, observou-se um aroma agradável e muito 

semelhante à fruta, o que confere ao óleo grande potencial de uso como aromatizante.  

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O extrator de óleos essências feito com materiais reutilizáveis e de baixo custo, mostrou-se 

eficiente e cumpriu com o objetivo planejado. E uma vez que, usa materiais alternativos e de fácil 

aquisição, torna sua montagem e utilização bem acessível no ensino da química. Comprovando que 

é possível extrair óleos essenciais das folhas de eucalipto, Citronela, Alecrim e Cascas da Laranja 
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pelo processo de destilação por arraste a vapor. O sistema proposto substitui um equipamento de 

destilação por arraste a vapor (manta de aquecimento, balão de destilação e condensador) 

equipamentos com um custo relativamente alto para a realidade de muitas universidades tornando-o 

bem útil para ser utilizado em aulas experimentais nos laboratórios de física, química e matemática.  
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RESUMO 

Neste projeto é descrito um aplicativo Android 

denominado de BlooderApp, cujo objetivo é 

informar a população sobre a importância da 

doação de sangue e estimular o aumento de 

doadores no Brasil. Para isso, ele se integra com 

o Google Maps, além de utilizar um mecanismo

de Gamificação  para que o usuário receba 

premiações e torne sua experiência mais 

interativa. A partir da utilização do aplicativo, 

espera-se um aumento no número de doadores 

no Brasil e da conscientização da doação de 

sangue.

ABSTRACT 

This project describes the development of 

BlooderApp, whose main purpose is to inform 

the population about the importance of blood 

donation and also to increase the number of 

donors in Brazil. The BlooderApp is integrated 

with Google Maps and also utilizes 

Gamification in order to users achieving prizes 

and making their experience more interactive. 

By using the application, it is expected to 

increase the number of blood donors in Brazil as 

well the population awareness about blood 

donation.

1 INTRODUÇÃO 

Um dos maiores problemas na sociedade brasileira atual é a falta de incentivo e de 

conscientização da população em relação à doação de sangue. Tais fatores podem ser evidenciados 

por meio da divulgação dos percentuais de doadores pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Segundo a OMS (BBC Brasil, 2015), apenas 1,8% da população brasileira com idade entre 16 e 69 

anos é doadora de sangue. No entanto, para que sejam atingidos índices similares ao de países 

desenvolvidos como, por exemplo, o Japão e os Estados Unidos, esse número no Brasil deveria 

estar entre 3% e 5%. 

Segundo publicação do Ministério da Saúde no ano de 2015 (BBC Brasil, 2015), a meta é 

ampliar o número de doações dos atuais 1,8% da população para algo em torno de 2,2% a 2,3%, até 

2020. Logo, tendo como base a meta do Ministério da Saúde e os problemas de escassez de sangue 

PALAVRAS-CHAVE: Doador, Sangue, Aplicativo, Gamificação, Mapa 
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BLOODERAPP: UM APLICATIVO PARA INCENTIVAR A DOAÇÃO DE 
SANGUE
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enfrentados pelos hemocentros (locais onde são feitas as coletas de sangue) surgiu a seguinte 

problemática: “Como aumentar a quantidade de doadores de sangue no Brasil?” 

Para ajudar a minimizar o problema descrito anteriormente, foi desenvolvido um aplicativo 

para a plataforma Android, denominado de BlooderApp. Inicialmente, o doador irá realizar um 

cadastro no aplicativo, e logo após ele visualizará um mapa os hemocentros que estão próximos de 

sua posição geográfica atual (obtida por meio dos dados de latitude e longitude), nos quais ele pode 

doar sangue. O aplicativo também contém uma funcionalidade de notificação para quando o usuário 

estiver próximo a algum hemocentro, ele possa receber uma notificação no seu smartphone, caso o 

seu tipo sanguíneo seja compatível com a necessidade do hemocentro e ele esteja apto a doar 

sangue. 

O aplicativo também contém um módulo para conscientizar o usuário sobre como ele pode 

doar sangue, como ocorre a coleta, as pessoas que podem doar sangue e os principais mitos. Para 

estimular a utilização do BlooderApp por parte dos doadores, de uma forma lúdica, o mesmo utiliza 

gamificação (inclusão de características e mecânicas de jogos), onde o usuário poderá conquistar 

determinados prêmios, como por exemplo, medalhas e troféus. 

Além disso, no aplicativo o doador conseguirá realizar o agendamento da sua doação, o que 

torna-se um grande avanço pelo fato de a população possuir um tempo escasso. Para que haja uma 

comunicação entre o doador e o hemocentro é necessário que o mesmo esteja com uma interface 

administrativa onde o administrador poderá acessar e analisar os agendamentos de doações. Isso 

possibilita que o administrador possua maior controle sobre as doações, da disponibilidade dos tipos 

de sangue e como está o percentual de doação e de doadores. 

O objetivo geral neste projeto é informar, conscientizar e incentivar a população a tornarem-

se doadores de sangue. A fim de atingir o objetivo geral traçado neste projeto de pesquisa, o grupo 

ficou responsável por desenvolver um aplicativo para a plataforma Android, que utilizará mapas em 

conjunto com aspectos de Gamificação para solucionar um problema de interesse da sociedade. 

2 METODOLOGIA 

Foram realizadas três atividades principais: uma pesquisa bibliográfica dos conceitos a 

serem utilizados no projeto; o levantamento e definição das funcionalidades dos aplicativos; e o 

desenvolvimento propriamente dito do aplicativo. 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa na Google Play Store e Apple Store por 

aplicativos desenvolvidos nas plataformas Android e iOS, respectivamente, que apresentam 

funcionalidades semelhantes ao aplicativo que está em desenvolvimento. Ao realizar essa pesquisa 

foram encontrados três projetos semelhantes, o "Hemogram", o "Doe sangue mobile" e o 

"PróSangue". Esses aplicativos tem algumas funcionalidades em comum, como por exemplo, uma 

rápida comunicação entre o hemocentro e o doador, agendamentos de doações. 

Entretanto, ainda faltam algumas funcionalidades importantes nos aplicativos anteriores, que 

fazem parte do BlooderApp, tais como: a criação de perfil do doador, visualização do histórico de 

doações, visualização dos hemocentros que estão próximos a partir de um mapa, recebimento de 

notificações, agendamento de doação e visualização de informações sobre a doação de sangue. 

Afim de incentivar a utilização contínua e prolongada do aplicativo, o doador receberá alguns tipos 

de premiação após a realização de ações pré-determinadas no aplicativo, como por exemplo, a 
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conclusão de seu perfil de doador e da utilização do módulo de conscientização sobre doação de 

sangue.  

A solução tecnológica do projeto consiste em uma aplicação cliente-servidor, onde foi 

utilizado um servidor Web Tomcat rodando código Java e um aplicativo Android rodando o 

BlooderApp. Para exemplificar o funcionamento da solução tecnológica será utilizado o caso de uso 

"receber solicitação de doação". 

Inicialmente, o doador com o seu smartphone conectado a uma rede sem fio e com o 

aplicativo BlooderApp instalado, passará próximo a um hemocentro pré-cadastrado. No entorno 

desse hemocentro será definido um raio de 300 metros, que quando o usuário adentrar dentro desse 

raio, o aplicativo fará uma requisição ao servidor por meio da tecnologia de Web Services para 

verificar se o doador está apto a doar sangue e se o seu tipo sanguíneo é compatível com aquele que 

está sendo requisitado no hemocentro. Por sua vez, o servidor executará uma consulta SQL no 

Banco de Dados MySql, que receberá essa requisição do servidor, processará a consulta e retornará 

os dados requisitados de volta para o servidor. Por fim, o servidor enviará a resposta de volta ao 

aplicativo que notificará o doador sobre a necessidade do hemocentro. 

Para realizar a fase de desenvolvimento do projeto, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Desenvolvimento do Módulo Servidor:

 Desenvolvimento do Banco de Dados;

 Desenvolvimento das classes de projeto e de Acesso à Dados;

 Desenvolvimento do Web Services.

 Desenvolvimento do Módulo Cliente:

 Prototipação das telas dos aplicativos;

 Criação das classes de projeto e de comunicação com o Web Services;

 Desenvolvimento das telas utilizando Android e a integração com o Google Maps;

 Incorporação de mecanismos de Gamificação no aplicativo;

 Testes do aplicativo;

 Disponibilização do aplicativo.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O principal resultado esperado a partir da utilização do aplicativo é aumentar o número de 

doadores de sangue no Brasil, e assim colocar o país entre os maiores doadores do mundo. Por fim, 

o aplicativo está em fase de testes, o que possibilita a conscientização sobre o tema proposto, e

assim, agregar de forma inovadora a doação de sangue com a tecnologia, e gradualmente mudar um

pensamento que está intrínseco na sociedade.

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento desse projeto, o grupo pôde ampliar substancialmente a 

compreensão sobre a doação de sangue, e esse entendimento sobre o tema fez com que todos os 
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componentes do grupo se tornassem doadores de sangue, e assim incentivando familiares e amigos 

a fazerem o mesmo e a instalarem o aplicativo em seus smartphones. Mudar o meio em que vivem é 

um passo essencial para que os objetivos centrais sejam cumpridos com êxito. 

O BlooderApp ainda tem mais possibilidades de ser melhorado e modernizado, o 

pensamento em associar-se com estabelecimentos e empresas que tenham interesses no tema 

abordado do projeto, assim haveria uma divulgação desses estabelecimentos no aplicativo, e as 

empresas propagariam o aplicativo, e trariam promoções em seus produtos para os usuários do 

BloderApp. Por fim, em uma próxima etapa de desenvolvimento do projeto, será desenvolvido um 

módulo administrativo para que os hemocentros tenham um maior controle sobre os agendamentos 

de doações, possam solicitar novas doações e mantenham uma comunicação mais rápida com os 

doadores. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 

dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e 

pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Filtro de Linha Com no mínimo 3 tomadas. 1 

2 Acesso à Internet sem fio Para acesso remoto ao Servidor. - 

3 

Computador (Notebook) Para executar o servidor web, em caso de 

não haver Internet disponível (ligado ao 

filtro de linha). 

1 

4 

Roteador Para acessar o servidor web, em caso de não 

haver Internet disponível (ligado ao filtro de 

linha). 

1 

5 
Smartphone Para testar o aplicativo (será ligado ao filtro 

de linha para carregar o dispositivo). 

1 
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DESENVOLVIMENTO DE TURBIDÍMETRO PORTÁTIL DE BAIXO 

CUSTO COM A PLATAFORMA ARDUINO 

RESUMO 

O Turbidímetro é um aparelho laboratorial cuja 

aplicação promove a medição de partículas 

sólidas que se encontram suspensas em líquidos, 

a partir da incisão de um feixe de luz sobre a 

amostra a ser verificada. Devido ao seu alto 

custo no mercado, comunidades e instituições, 

por vezes, encontram dificuldades em adquirir 

este equipamento. Para tanto, este projeto 

objetiva solucionar essa problemática com a 

construção de um turbidímetro portátil de baixo 

custo com a plataforma Arduino. 

ABSTRACT 

Turbidimeter is a laboratory device 

whose application promotes the measurement of 

solid particles that are suspended in liquids, 

from the incision of a beam of light on the 

sample to be verified. Due to their high cost in 

the market, communities and institutions 

sometimes find it difficult to acquire this 

equipment. Therefore, this project aims to solve 

this problem with the construction of a low-cost 

portable turbidimeter with the Arduino 

platform. 

1 INTRODUÇÃO 

Água contaminada é aquela capaz de colocar em risco a saúde da população graças à 

presença de agentes patogênicos, tais como bactérias e protozoários, e substâncias tóxicas, como 

metais pesados. Essa água, diferentemente da potável, não deve ser utilizada para consumo humano 

e nem mesmo para fins recreativos. Medir a poluição ambiental, principalmente da água e da 

atmosfera, se tornou um dos mais importantes campos de estudos da atualidade, visto que estes 

níveis devem ser mantidos em patamares que não afetem a sobrevivência de nenhum ser vivo 

(GARCÍA et al., 2007).   

A turbidez representa o grau de interferência da passagem de luz através da água devido a 

existência de sólidos em suspensão, tais como areia, silte, argila e detritos orgânicos, como algas, 

bactérias e plâncton em geral (SPERLING, 2005; CETESB, 2010).  Os acréscimos da turvação 

PALAVRAS-CHAVE: Turbidímetro, Baixo Custo, Arduino. 

KEYWORDS: Turbidimeter, Low Cost, Arduino. 
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originários de eventos de precipitação mais intensos, como a erudição das margens nas áreas 

hídricas, a despeito de desagradar visualmente, não oferecem infortúnios sanitários, pois têm 

origem natural. Contudo, não é possível dizer o mesmo quando esse aumento se deve às atividades 

antrópicas, pois podem estar associados a presença de organismos patogénicos e compostos tóxicos. 

Dessa maneira, bactérias tem a disponibilidade de proteção e resistência, nos fluidos suspensos, 

quanto ao uso de produtos que tratam de impurezas.  

Para tamanha problemática, o planeamento objetiva-se a sanar as necessidades vigentes do 

IFRN Campus Apodi, bem como as de comunidades mais carentes economicamente, idealizando a 

construção de um aparelho acessível e que conceda bons resultados ao uso, como a transformação 

do equipamento em uma ferramenta de ensino¸ com focalização nos alunos dos cursos de 

Biocombustíveis e Licenciatura em Química, que o utilizariam em análises de amostras empregadas 

nos exercícios práticos. 

2 METODOLOGIA 

Para garantir o bom funcionamento do Turbidímetro de baixo custo, faz-se necessário o uso 

da plataforma Arduino que oferta acessibilidade, flexibilidade e facilidade de manipulação, além de 

ser uma ferramenta que possui uma baixa tarifa. Dessa forma, sua escolha seria a opção que torna 

mais viável a elaboração do aparelho para medição da turbidez. Por conseguinte, elaborou-se um 

plano de requisitos a serem postos em prática, que são: 

2.1 Estudo bibliográfico e especificação de requisitos 

Esta etapa é responsável por proporcionar o desenvolvimento dos requisitos e 

compreensão da utilização do turbidímetro. É a única concluída até o momento, e foi 

desmembrada em 3 tópicos: Entrevista, que consistiu na elaboração de um questionário 

para alguns usuários no intuito de elencar as principais informações desejadas para serem 

implementadas na aplicação. Etnografia, em que foi observado o uso de um colorímetro 

para identificar a utilização e funcionalidades deste, a fim de obter informações a respeito 

do aparelho a ser construído. Como último tópico, foi feita uma análise de documentos para 

auxiliar na utilização do Arduino. 

2.2 Desenvolvimento de protótipo 

Esta etapa encontra-se em andamento e é responsável pela elaboração de um 

protótipo a qual serão feitas melhorias a fim de atender os requisitos técnicos necessários à 

sua utilização.  

2.3 Testes 

Nesta etapa, ainda não realizada, será feita uma análise comparativa dos resultados do 

protótipo em relação aos outros equipamentos comerciais. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Devido à sua semelhança com o funcionamento do turbidímetro, o calorímetro – aparelho 

que possui a capacidade de apresentar determinações calorimétricas – foi escolhido para servir 

como base de observação para a construção do dispositivo. A partir da sua desmontagem foi 

possível notar quais eram seus componentes constituintes e como ocorria a medição da absorvância 

em uma solução, de acordo com um comprimento de onda particular incidido no recipiente.  
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O primeiro protótipo do aparelho foi realizado, já possuindo a capacidade de verificar a 

atenuação que um feixe de luz sofre ao atravessar uma amostra líquida com partículas suspensas. 

Como é possível observar na imagem representativa do protótipo 1 (Figura 1), o dispositivo conta 

com uma placa Arduino UNO, um resistor de alta precisão, um LDR (Light Dependent Resistor) e 

um LED (Light EmittingDiode).  

Figura 1 – Representação da disposição dos componentes do protótipo 1. 

É esperado que os dados recebidos pelo Arduino sejam transmitidos de maneira serial para 

um computador, que exibirá, por meio de uma interface, os valores coletados e a sua conversão em 

NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez). O funcionamento da aparelhagem se dá pela incisão de 

luz, realizada pelo LED, que, ao atingir a amostra, será parcialmente retida pelos compostos que se 

encontram em suspensão. O restante da luz, que não fora absorvida, será detectado pelo sensor 

LDR. Em seguida, o resultado será exibido ao usuário no computador ao qual o Arduino estiver 

conectado. A primórdio, o molde não possuía anteparo, como ilustra a Figura 2. 

Figura 2 – Protótipo 1 desligado e sem anteparo. 
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No entanto, foi observado que quando colocado um anteparo para focalizar a luz do LED a 

ser atravessada na amostra (como ilustra a Figura 3), os resultados obtidos eram mais precisos. 

Figura 3 – Protótipo 1 ligado e com anteparo 

O circuito está construído e funcionando com eficiência quanto à detecção da absorvância de 

luz. A conversão do resultado obtido para NTU, entretanto, não está, por ora, sendo concretizada. 

Dessa forma, os dados estão sendo representados na escala do Arduino(0-1023). Os testes 

periódicos são, portanto, imprescindíveis, a fim de que ocorra a compreensão dos erros e possíveis 

melhorias. Serão necessárias, então, algumas mudanças na disposição dos componentes do 

protótipo – como a montagem de uma base fixa para a colocação da cubeta, de forma a evitar a 

imprecisão dos números – e na forma como será realizado o cálculo para a conversão das medidas. 

Além disso, é fundamental a aquisição de um sensor que possua maior precisão na detecção da 

informação, para que seja construído um aparelho que não leve em consideração unicamente o 

baixo valor, mas também a qualidade do serviço ofertado a quem o utilize. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A idealização do turbidímetro visa possibilitar a medição da turvação. Ou seja, característica 

visual que provoca o espalhamento da luz por componentes em suspensão, que, em sua maioria, são 

impurezas reunidas nos líquidos. Para o alcance de tal objetivo, o projeto está embasado em fases, o 

que proporciona melhor visualização e ordem sobre o que está sendo construído. Dessa maneira, 

através desse levantamento, mantem-se a organização na elaboração do equipamento em voga. 

Os materiais e estratégias a serem empregados, bem como a imprescindibilidade do projeto, 

vieram a partir de todas as investigações feitas a fim de sanar todas as deficiências existentes. Nesse 

sentido, o projeto em desenvolvimento prospecta resultados além dos expostos neste documento. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 

Notebook Elemento que será ligado ao protótipo para o 

fornecimento de dados (a equipe está 

encarregada de levar) 

1 

2 
Protótipo Com elementos da plataformaArduino(a equipe 

está encarregada de levar) 

1 

3 
Cubeta Vidraçaria em que a amostra será depositada(a 

equipe está encarregada de levar) 

1 

4 
Substâncias químicas Água destilada, cloreto férrico(a equipe está 

encarregada de levar) 

2/3 
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RESUMO 

Diversos estabelecimentos públicos e 

privados não possuem condições adequadas 

para receber pessoas com mobilidade 

reduzida, aliado a isso, não há nenhum meio 

de informação, no qual, essas pessoas 

possam obter conhecimento prévio sobre 

esses locais, o que acarreta em diversos tipos 

de constrangimentos. 

A acessibilidade é um direito de todos, 

objetivando isso criamos o Free Access, um 

sistema colaborativo que mapeia locais com 

acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida.

ABSTRACT 

Several public and private establishments 

do not have adequate conditions to receive 

persons with reduced mobility. In addition, 

there is no means of information in which 

these people can obtain prior knowledge 

about these places, which entails different 

types of constraints. Accessibility is 

everyone's right, with the goal of creating 

Free Access, a collaborative system that 

maps accessible places to people with 

reduced mobility. 

1 INTRODUÇÃO 

A acessibilidade é um direito de todos os cidadãos garantido pela constituição, 

contudo ainda existem diversos estabelecimentos comerciais, prédios públicos e privados 

que não proporcionam as condições necessárias para receber pessoas com deficiência física 

e/ou mobilidade reduzida. Aliado a esse fator, a falta de informação sobre ambientes 

acessíveis acaba sendo um dos aspecto que inviabiliza a movimentação desses indivíduos.  

Destarte, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema colaborativo para 

mapeamento de locais com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. O 

software consiste em apresentar para usuário estabelecimentos, como bancos e restaurantes, 

PALAVRAS-CHAVE:  Mobilidade, acessibilidade, informação, sistema.

KEYWORDS:  Mobility, accessibility, information, system. 

FREE ACCESS: SISTEMA COLABORATIVO PARA 
MAPEAMENTO DE LOCAIS COM ACESSIBILIDADE PARA 

PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
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que possuam acessibilidade em conformidade às regras da ABNT, possibilitando adicionar 

novos locais e ainda avaliar sua transitabilidade. Espera-se então, que esse sistema possa 

atender as necessidades listadas, objetivando facilitar o acesso de pessoas com baixa 

mobilidade a todos os tipos de ambiente e ainda oportunizar sua maior inserção na 

sociedade.     

2 METODOLOGIA 

Esta seção discorre sobre a metodologia adotada ao longo do desenvolvimento desse 

projeto, se fazendo necessária a adoção de diversas etapas para seu desenvolvimento: (i) 

Estudo acerca mobilidade e acessibilidade; (ii) aplicação de uma pesquisa com pessoas que 

possuem baixa mobilidade acerca dos principais problemas enfrentados por elas ao 

chegarem em locais sem acessibilidade; (iii) pesquisa sobre a acessibilidade de 

estabelecimentos próximos do IFRN - ZN (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Natal - Zona Norte); e (iv) elicitação de 

requisitos do sistema. 

1. Estudo acerca da mobilidade e acessibilidade;

2. Aplicação do questionário acerca dos principais problemas enfrentados por

pessoas com baixa mobilidade;

3. Pesquisa realizada em estabelecimentos próximos ao IFRN-ZN para análise e

avaliação da acessibilidade;

4. Elicitação de requisitos.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados alcançados após o estudo da problemática que envolveu um 

levantamento dos principais problemas enfrentados por deficientes físicos e pessoas com 

mobilidade reduzida ao chegarem em ambientes sem acessibilidade, a partir disso, fizemos 

o levantamento de uma hipótese que consiste na falta de informação prévia dessas pessoas

com relação a acessibilidade dos ambientes. Os dados foram colhidos por meio de

questionários aplicados em maio de 2016 na ADEFERN-Associação dos Deficientes Físicos

do RN, situada na zona norte do município de Natal (RN).

Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados e quantitativamente 

analisados objetivando estabelecer uma relação com o problema da falta de informação 

abordada. Foi perguntado aos entrevistados se eles já sofreram/sofrem algum 

constrangimento ao chegarem em locais que não possuíam acessibilidade, representado na 

Figura 1 a, cerca de 60% afirmou que já foram coagidos ao chegar em locais sem 

acessibilidade, e 40% que nunca foram. Foi perguntado ainda se os entrevistados utilizavam 

algum meio para obter informações prévias com relação acessibilidade dos locais – 

representado na figura 1 b – detectamos que 90% utilizam nenhum mecanismo que as 

auxilie.  
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(a)     (b) 

Figura 1: Resultados alcançados/esperados e discussões: (a) Quantidade de pessoas com 

mobilidade reduzida que já sofreram algum tipo de constrangimento ao chegarem em locais sem 

acessibilidade; (b) Quantidade de pessoas que utilizam algum meio de informação para saber a 

acessibilidade dos locais. 

Com a análise do problema em questão, houve a ideia para solucioná-lo. Inicialmente com a 
criação de um aplicativo que seria desenvolvido para dispositivos móveis com sistema 
operacional Android. Com o passar das etapas, percebemos que a criação do aplicativo 
acabou se tornando algo inviável e por isso, migramos para desenvolver um sistema web 
responsivo que possuiria as mesmas funções do aplicativo, porém que atenderia a todos os 
públicos, não apenas os usuários do sistema operacional Android. O sistema começou a ser 
desenvolvido com o Framework Codeigniter, visando possibilitar aos usuários a busca rápida e 
prática de locais - através do API da Google - além da oportunidade deles avaliarem e 
darem nota a esses estabelecimentos, como também adicionar novos locais criando o laço da 
colaboratividade. 

Representado na figura 2 temos a tela de procurar locais que  já foram cadastrados no 
sistema, tanto pelo nome quanto pela categoria. Após a pesquisa, será mostrado para o usuário os 
resultados e junto a isso, um mapa do Google Maps usando a API do Google Maps Geocoding. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente projeto apresentou uma proposta de sistema web colaborativo para 

auxiliar indivíduos com mobilidade reduzida. Afim de validar essa proposta, foi feito um 

estudo de caso com portadores de deficiência física e pessoas com mobilidade reduzida que 

culminou com a proposição do desenvolvimento do sistema Free Access (Acesso Livre) que 

possibilita a essas pessoas encontrarem locais acessíveis, como bancos e restaurantes, que 

possam recebê-los da melhor forma evitando alguns desconfortos, além disso será possível 

fazer uma avaliação desses lugares e dar nota a sua acessibilidade, como também o usuário 

poderá adicionar novos locais aumentando sempre a colaboratividade da rede.  

Através desse projeto espera-se auxiliar as pessoas com dificuldades de locomoção a 

exercerem sua cidadania e seu direito de ir e vir da melhor forma possível, proporcionando-

lhes uma maior autonomia e qualidade de vida, além de impulsionar essas pessoas para 

maior inserção no âmbito social.  

Espera-se então a finalização e validação desse projeto para com o público-alvo para 

que o sistema Free Access seja inserido em seu cotidiano e os auxilie no seu bem estar e sua 

independência.  
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOFILMES PARA 

PRESERVAÇÃO DE ALIMENTOS 
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RESUMO 

Um dos principais problemas enfrentados pelos 

produtores é a perda pós-colheita de frutas e 

hortaliças, que contribui para um grande número 

de resíduos contabilizados anualmente. 

Buscando uma solução alternativa para reduzir 

essas perdas, foram preparados biofilmes à base 

de quitosana e argilas. Análises de MEV, DRX e 

FTIR foram realizadas. Resultados satisfatórios 

obtidos da aplicação de biofilmes como 

cobertura em frutas evidenciam sua eficiência na 

preservação dos alimentos escolhidos.

ABSTRACT 

A major problem faced by producers is the post-

harvest loss of fruits and vegetables, which 

contributes to a large number of waste accounted 

annually. Looking for an alternative solution to 

reduce these losses, chitosan-based biofilms and 

clays were prepared. SEM, XRD and FTIR 

analyses were performed. Satisfactory results 

obtained from the biofilm application as a cover 

in fruits evidenced their efficiency in the 

preservation of the chosen foods. 

1 INTRODUÇÃO 

Os problemas pós-colheita de frutas e hortaliças são responsáveis por grandes prejuízos para 

o produtor e para o próprio país, uma vez que elevam drasticamente os níveis de desperdícios. Um

dos desafios da indústria moderna está relacionado com o acondicionamento de produtos alimentares

com um curto período de vida útil (AIDER, 2010). A qualidade final de frutas e hortaliças depende

das condições em que estes foram produzidos, a incidência de pragas e doenças no campo, bem como

os cuidados com a colheita e o transporte.

Diante disso, ao longo das últimas décadas, vários biopolímeros têm recebido uma maior 

atenção para as suas aplicações na indústria de alimentos, química e biomédica (GERALDINE et al., 

2008). Com o intuito de produzir embalagens biodegradáveis, os biopolímeros oferecem uma solução 

para o problema de acumulação de materiais desperdiçados não degradáveis (YANG et al., 2008; 

SHARMIN et al., 2012).  

Ademais, boas propriedades como atoxicidade, baixa permeabilidade ao gás oxigênio, 

biocompatibilidade (BONILLA et al., 2014), assim como, a presença de várias atividades biológicas, 

PALAVRAS-CHAVE: biofilmes, quitosana, preservação, caracterização e frutas. 

KEYWORDS: biofilms, chitosan, preservation, characterization and fruits. 
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tais como, atividades antibacterianas, antioxidantes e antifúngicas (KASAAI, 2010) encontradas na 

quitosana, permite o desenvolvimento de filmes que interagem favoravelmente com os alimentos, 

aumentado a sua vida útil. Para melhor atuação eficaz da atividade antibacteriana da quitosana, a 

incorporação de minerais de argila às matrizes poliméricas é uma escolha comumente utilizada para 

o beneficiamento das propriedades mecânicas, de barreira e de resistência a solventes (CHIVRAC;

POLLET & AVÉROUS, 2009; RHIM & NG, 2007; CHEN, GAO & PLOEHHN, 2014).

O presente trabalho produziu biofilmes à base de quitosana e argilas para a aplicação em frutas 

e hortaliças, com o desígnio de retardar o processo de amadurecimento desses alimentos, prolongando 

o tempo de vida útil pós-colheita. Ademais, foram realizadas análises de caracterização desses

biofilmes a fim de comparar os resultados obtidos e analisar a estrutura do material observado.

2 METODOLOGIA 

Preparação dos filmes poliméricos: 

As dispersões de quitosana Sigma (2.0%, m/v) e Polymar (2.5%, m/v) foram preparadas pela 

dissolução em solução de ácido acético (2.0% e 1.0% m/v, respectivamente), agitadas por 48 h. Por 

fim, a dispersão quitosana Polymar foi centrifugada por 30 min, a 3000 rpm. Subsequentemente, 

foram agitadas as dispersões de quitosana Sigma (2.0%, m/v) e Polymar (2.5%, m/v) para adição de 

cada argila (bentonita e vermiculita), tendo como proporção 50:1 (mL:g), a (60 ± 2) °C por 6 h. 

Caracterização dos biofilmes: 

Para caracterização dos biofilmes, foram utilizadas as técnicas de microscopia (Microscopia 

Eletrônica de Varredura - MEV), o método espectroscópico (Fourrier Transform Infrared - FTIR) e 

a Difratometria de Raio-X (DRX). Sendo assim, as dispersões somente com quitosana Polymar 

(2.5%, m/v), bem como esta aditivada com bentonita, foram colocadas em placas de petri para a 

evaporação do solvente e formação das películas poliméricas. Posteriormente, foi feita a análise do 

biofilme aplicado sobre o fruto tomate, produzido com a dispersão de quitosana Polymar (2.5%, m/v). 

As análises foram realizadas no Departamento de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). 

Aplicação das dispersões aditivadas em frutas e hortaliças: 

O filme foi aplicado na superfície de frutas e hortaliças, em morangos, uvas e tomates, 

conforme o indicado pelo método casting. As frutas foram armazenadas em temperatura ambiente 

(25 ± 5) °C.  
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Figura 1: Tempo de conservação (em dias) dos tomates, uvas e morangos. 

Fonte: dos autores. 

Os resultados (em dias) do monitoramento visual e fotográfico do estado de conservação dos 

morangos, tomates e uvas, obtidos a partir da aplicação dos biofilmes estão expressos na Figura 1. 

Foram observados melhores resultados para as frutas que contêm o biofilme de quitosana Polymar 

(2.5%, m/v) e essa aditivada com bentonita, do que com a quitosana Sigma (2.0%, m/v), aditivadas 

ou não. Infere-se que um dos motivos para este resultado foi a maior concentração do dispersante e, 

em consequência, a maior acidez desses biofilmes, implicando também na redução de coloração da 

polpa e das folhas.  

A constatação dos 15 dias de conservação das uvas cobertas com a dispersão quitosana 

Polymar (2.5%, m/v), aditivada com argilas, atestam resultados satisfatórios. Diferentemente do que 

ocorreu com as uvas, a aplicação da dispersão de quitosana Polymar nos tomates proporcionou mais 

dias de conservação, chegando a 14.3 dias. Quanto mais é elevada a respiração do tomate, mais este 

amadurece e os resultados, neste sentido, apontam que houve maior controle respiratório. 

A análise com MEV permitiu a observação da superfície polimérica do biofilme aderido ao 

fruto tomate com 20 dias de conservação (Figura 2: A e B), o que se pode perceber presença da 

película polimérica e sua adesão satisfatória à superfície do tomate, principalmente devido ao 

desprendimento do biofilme a superfície do fruto. As películas produzidas em placas de Petri (Figura 

2: C e D) podem ser comparadas para confirmar a presença da argila bentonita incorporada ao 

material, como perceptível na Figura 2 (D).  

Figura 2: Imagens obtidas por MEV. (A) Superfície do tomate com o biofilme; (B) Ruptura do filme e exposição da 

superfície do tomate; (C) Biofilme 2.5%(m/v) de quitosana Polymar;(D) Incorporação da argila bentonita no biofilme 

2.5%(m/v) de quitosana Polymar. 

Fonte: dos autores. 
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O difratograma mostra (Figura 3: A) picos característicos da quitosana em 2θ = 11.4° e da 

argila (O-Si-O) na faixa de 2θ entre 40° e 80°, confirmando a sua incorporaçõ à matriz polimérica.  

Figura 3: Resultados das análises: (A) DRX: biofilme 2.5%(m/v) de quitosana Polymar aditivado com argila, (B e C) 

FTIR: biofilme 2.5%(m/v) de quitosana Polymar (zoom) e biofilme 2.5%(m/v) de quitosana Polymar com bentonita 

incorporada (zoom), respectivamente. 

Fonte: dos autores. 

Os gráficos de FTIR mostram picos atribuídos presentes apenas na quitosana (Figura 3: B) 
localizados em 1635 cm-1 às ligações N-H de grupos amino, 1378 cm-1 às ligações C-H alquílicos, 

1320 e 1026 cm-1 à presença de ligação C-N. Outros picos característicos da argila localizados em 

1053 e 574 cm-1 (grifados em vermelho), explicados pelas vibrações das ligações de Si-O dos grupos 

silicatos (Figura 3: C). 

Os resultados das análises de FTIR confirmam a incorporação da argila ao biofilme produzido, 

corroborando os resultados obtidos com MEV e DRX. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi evidenciado a eficiência dos filmes na preservação dos alimentos escolhidos, 

especialmente com as uvas e quando produzido a partir da dispersão 2.5% (m/v) de quitosana Polymar 

em solução de acido acético à 1% (m/v), cuja concentração é a que mostra os melhores resultados. A 

aditivação de biofilmes com argilas implica em geral a maior eficiência dos biofilmes aplicados aos 

alimentos testados. A argila bentonita apresentou melhores resultados em comparação com a 

vermiculita. As análises aplicadas na caracterização dos biofilmes revelam detalhes importantes sobre 

suas estruturas e permitiram aconfirmação do incremento da argila na matriz polimérica. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Notebook Exibição de imagens acerca do projeto 1 

2 
Dispersões poliméricas Frascos devidamente vedados contendo as 

disperões poliméricas produzidas 

3 

3 
Películas poliméricas Placas de petri devidamente vedaddas 

contendo as películas poliméricas produzidas 

2 

2137



PRODUÇÃO DE FIBROCIMENTO A PARTIR DE FIBRA DE COCO 
VERDE 

Autores: Caio Pereira de Araújo; Julia Nunes de Oliveira. 
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RESUMO 

O Coco verde,com produção em toneladas,gera 

problema ambiental criando lixo orgânico.Uma 

saída para esse problema é a utilização das 

cascas de coco verde na produção de 

fibrocimento.Tratamentos ácidos e alcalinos 

foram feitos para melhor eficiência e melhoria 

nas propriedades físicas,térmicas e mecânicas da 

fibra.Análises de MEV, DRX e Infravermelho 

permitiram o monitoramento das características 

do material.Apresentando ótimo isolamento 

térmico, a fibra se mostrou eficiente para esse 

viés. 

PALAVRAS-CHAVE: Coco verde, Fibrocimento, análises, tratamentos, isolamento. 

ABSTRACT 

The green coconut generates environmental 

problem creating organic garbage.One exit for 

this problem is the use of the green coconut bark 

in the production of fiber cement.Acid and 

alkali treatments were made for better efficiency 

and improvement in the physical, thermal and 

mechanics properties of the fiber. SEM, XRD 

and Infrared analysis allowed the monitoring of 

the characteristics of the material.By presenting 

good thermal insulation,the fiber was efficient 

for this intention. 

KEYWORDS: Green Coconut, fiber cement, analyses, treatments, isolation. 

1 INTRODUÇÃO 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta comum da região litorânea do Nordeste. O 

fruto (coco) é constituído de Pericarpo, Epicarpo (epiderme lisa) - casca; Mesocarpo, Endocarpo 

,Tegumentos e Albúmen (endosperma). 

Segundo (Rosa et. al. 2001), de 80% a 85% do peso bruto do coco verde é considerado lixo. 

O Brasil produz cerca de 8,1 bilhões de unidades de coco e este material vem sendo disposto em 

aterros e lixões, provocando um enorme problema aos serviços municipais de coleta de lixo devido 

ao seu grande volume. Dados da Embrapa Tabuleiros Costeiros revelam que, a cada 125 cocos 

descartados, após consumo de sua água, estes vão ocupar 1 m³ de espaço nos aterros. O meio 

ambiente leva de 8 a 12 anos para decompor o coco. O desenvolvimento de alternativas de 

aproveitamento da casca de coco verde possibilita reduzir a quantidade de resíduos sólidos nos 
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O reaproveitamento de resíduos aparece nos dias atuais como questão fundamental na 

melhoria do ambiente, tanto na redução do desperdício de recursos naturais, quanto na minimização 

dos impactos ambientais gerados pela disposição final desses resíduos (MARTINS et al., 2000). A 

utilização de fibras vegetais em compósitos para a construção civil pode ser de grande interesse 

para os países em desenvolvimento e seria capaz de contribuir para o crescimento de suas 

infraestruturas (SWAMY, 1990; SAVASTANO JUNIOR, 2000). 

As fibras de coco se destacam por apresentarem alta disponibilidade no país, baixo custo e 

propriedades físico-químicas adequadas à confecção de diversos produtos como cordas, escovas, 

tapetes, estofamentos automotivos, reforço em compósitos, entre outros (DUARTE; IMAI; NII, 

2009). Segundo pesquisa da Embrapa (ARAGÃO et al., 2005), as fibras de coco verde apresentam 

entre as suas propriedades físico-químicas: baixa densidade, maleabilidade, porosidade, retenção de 

água, é inodora, resistente à umidade, amplia a difusão. Não é atacada por roedores, não apodrece, 

não produz fungos, tem condutividade térmica entre 0,043 a 0,045W/mk, possui comportamento ao 

fogo classe B2 e é isolante termo acústico (SENHORAS, 2003). 

De acordo com (Caetano et al.,2004), a adição de fibras acarreta a melhoria da ductilidade e 

da tenacidade do concreto, através de um processo de controle da propagação das fissuras, com o 

consequente aumento da resistência à tração e à flexão. Em compósitos reforçados com fibras, a 

fratura é retardada. A ruptura torna-se um processo progressivo, pois as pontes de transferência 

formadas pelas fibras absorvem parte das solicitações e originam uma fissuração mais distribuída. 

Com o aumento do número de fibras, a abertura das fissuras torna-se menor, reduzindo a área total 

de fissuração. Portanto, isso torna o fibrocimento um material promissor no ramo da engenharia 

civil. 

A alternativa proposta no presente trabalho tem como objetivo geral o tratamento adequado 

da fibra de coco verde para aplicação em construção civil na forma de fibrocimento e de forma 

específica: proporcionar modificações na fibra do coco verde, aumentando sua resistência e 

molhabilidade, pesquisando diferentes composições para confecção de fibrocimento, estudando e 

comparando diferentes técnicas de lavagens para remoção de extrativos da fibra do coco visando 

melhor adesão da fibra com a matriz cimentícia. Espera-se que a fibra de coco verde possa ser 

utilizada com eficiência nesse viés, mas há o desafio de encontrar os tratamentos mais eficientes. 

2 METODOLOGIA 

Primeiramente as fibras foram submetidas a 3 tipos de lavagens: em água quente, água fria 

e em aparato ultrassom. Todas lavagens com quantidade de 10 g de fibra de coco com tamanho de 3 

cm. Primeiramente a lavagem em água quente, a fibra foi posta em água à 80° C por 90 minutos no

banho metabólico. Posteriormente, a lavagem com água fria em temperatura ambiente durante 72

horas. Por último, a lavagem com aparato em Ultrassom com um aparelho ultronique com 37 KHz

de frequência e 200W de potência, as amostras foram submetidas à lavagem durante 15 minutos à

40ºC (fig. 6). Todas as secagens foram feitas na Mufla ± 40ºC, por 3 dias para posteriormente dar

início aos tratamentos com HCl e NaOH.

Subsequente às lavagens, foi executado tratamentos básicos (NaOH) e alcalinos (HCl) em 

todos os tipos de fibra lavadas e a fibra in natura. Utilizou-se 5g de cada amostra (lavada em água 

quente, fria, aparato em ultrassom e in natura). para todos os tratamentos. No tratamento básico 

foram usados 500 mL de NaOH com concentração de 0,1 mol/L em agitação mecânica com ± 
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500rpm durante 15 minutos cada. No tratamento alcalino foram aplicados 500 mL de HCl com 

concentração de 0,1 mol/L em agitação mecânica ± 500rpm durante 15 minutos. Posterior aos 

tratamentos, os excessos de NaOH e HCl presentes nas 8 amostras, as amostras foram lavadas 3 

vezes com 2000 mL de água destilada (cada lavagem). Até o pH se fixar em 7. 

Os tratamentos foram aplicados para remoção parcial da lignina, que confere à estrutura da 

fibra a resistência mecânica, rigidez, flexibilidade e a variação na taxa de hidrólise, além de 

aumentar a rugosidade da estrutura. 

Ademais foi executado o processo de carbonatação que foi feito para evitar que o processo 

natural da carbonatação do cimento reduza a resistência. Foram separadas duas amostras de 1g 

previamente lavadas no ultrassom e tratada com NaOH e HCl e uma amostra de 1g de fibra in 

natura para serem colocadas no agitador magnético. Cada amostra foi colocada com 100 mL (em 

um Bequér) de solução padrão de cálcio (1000ppm) sobre o agitador magnético com 500 rpm. 

Enquanto a solução juntamente da fibra era agitada, injetou-se CO2 . 

Para preparação dos corpos de prova foi utilizado gesso comercial e construídas duas 

maquetes de madeira MDF com molde para telha com 528 cm³ cada telha. Corpos feitos para 

verificar o isolamento térmico com termopar e multímetro mediante ao calor recebido de lâmpadas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS 

A utilização da fibra de coco verde como carga na produção de fibrocimento apresenta 

grande potencial devido ao seu elevado teor de matéria orgânica composta principalmente por 

lignina e celulose. As lavagens feitas com a fibra do coco foram satisfatórias para abertura dos 

feixes da fibra e remoção dos extrativos. 

A lavagem com banho de ultrassom mostrou mais eficiência por ser uma lavagem mais 

refinada. A ação mecânica ocorre por meio da formação de bolhas geradas por oscilações de 

natureza acústica (som). A implosão das bolhas geraram minúsculas áreas de vácuo que provocaram 

o deslocamento da impureza das superfícies internas e externas dos materiais. Com o auxílio do

calor, é facilitada a remoção da impureza, inclusive em de locais de difícil acesso, garantindo a

uniformidade das ações para obtenção da limpeza com efetividade.

A eficiência dos tratamentos alcalinos e básicos foi percebida pela coloração do líquido após 

os tratamentos. 

A prévia carbonatação da fibra vegetal é realizada para impedir que o processo de 

carbonatação natural do cimento diminua a resistência da alvenaria (Fibrocimento). Após ser tratada 

a fibra apresentou aspecto diferente e de maior cristalinidade (comprovada pelo DRX). 

Os corpos de prova (gesso comercial e gesso comercial mais fibra) que foram feitos para 

análise das condições térmicas no interior das maquetes mostraram que o coco verde possui 

propriedades de isolamento térmico. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos evidenciam a eficácia da fibra do coco verde para produção de 

fibrocimento, podendo ser quimicamente tratado, de uma forma simples, para obter características 

mais satisfatórias para essa aplicação. O tratamento de baixo custo, com banho ultrassônico para 

uma limpeza eficiente e a solução de NaOH, deslignifica parcialmente as fibras, facilitando a 

adesão da matriz na alvenaria. 

O teste feito com os corpos de prova indica mais um ponto positivo de se utilizar a fibra do 

coco para esse ramo. Pois a fibra apresentou propriedades de isolamento térmico, o que é necessário 

também para a produção de fibrocimento. O DRX proporcionou confirmar a cristalinidade da fibra. 

Visando a continuidade e otimização da pesquisa, projeta-se a determinação da absorção de 

umidade, realização de testes para obter os valores da resistência do material, possíveis tratamentos 

com CaCl2 e Peróxido de Hidrogênio e preparação de novos corpos de prova usando traços 

diferentes, utilizando cimento comercial. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 

dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e  

pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Notebook Notebook para mostrar imagens e gráficos. 1 

2 
Tomadas Para ligar notebook e dois abajur para 

auxiliar na demonstração. 

3 

3 
2 maquetes de casinha feitas 

em MDF 

Duas casas de MDF pequenas que cabem 

em uma mesa. 

2 

4 
Diário de Bordo Caderno com anotações sobre progresso 

diário do projeto. 

1 
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YOUTBERRY: APLICAÇÃO HÍBRIDA PARA STREAM DE VÍDEO EM 
SERVIDORES XBMC

MELO, S. R. M.1; SILVA, H. A. P.2 ; NOGUEIRA, P. A. F.³ e DANTAS, L. I. A.4
1,2,3,4 IFRN – Campus Pau dos Ferros;

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra;

RESUMO

Os aplicativos para sistemas móveis estão se
popularizando e se tornando indispensáveis no
cotidiano das pessoas, passando a ter um forte
papel na vida de seus usuários. Sendo assim,
este trabalho tem como objetivo o
desenvolvimento de uma plataforma que

permita a transmissão de conteúdos de vídeo
para qualquer dispositivo que possua um
servidor multimídia instalado. O estudo foca na
utilização de tecnologias atuais e hardware de
baixo custo.

ABSTRACT

Applications for mobile systems are becoming
more popular and becoming indispensable in
people's daily lives, starting to have a strong
role in the lives of its users. Therefore, this work
aims at the development of a platform that

allows the transmission of video contents to any
device that has a multimedia server installed.
The study focuses on the use of current
technologies and low cost hardware.

1 INTRODUÇÃO

Observa-se atualmente um grande desenvolvimento na área das tecnologias móveis,
começando estas a assumir um papel preponderante na forma como as pessoas se relacionam, não
só com as chamadas tecnologias da informação, mas também com os dispositivos eletrônicos em
geral. Notou-se um grande crescimento no desenvolvimento de tecnologias para comunicação
celular móvel, comunicação via satélite e redes locais sem fio. A popularização dessas tecnologias
tem permitido o acesso à informações remotas onde quer que se esteja, abrindo um leque muito
grande de facilidades, aplicações e serviços para os usuários. A quantidade de celulares na internet
(3.000.000.000) atinge mais que o dobro de computadores com acesso à internet (PEREIRA &
SILVA, 2009).

PALAVRAS-CHAVE: Ionic, Stream, Raspberry, XBMC.

KEYWORDS: Ionic, Stream, Raspberry, XBMC.
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Diante dessa ascensão, é notório uma maior adesão a estas tecnologias, em detrimento dos
tradicionais computadores pessoais, o que implica também em uma mudança na forma como se
utiliza o software. Agora, as aplicações para o público geral têm que ser criadas para os
smartphones ou tablets, etc., ou pelo menos devem ter uma versão que seja compatível com estes
dispositivos.

Por meio de aplicativos móveis, os Smartphones podem acessar à internet, capturar fotos,
capturar e reproduzir áudio e vídeo, etc (PATHAK; HU; ZHANG, 2012). Em aplicações para
dispositivos móveis o requisito não funcional de desempenho é prioridade. Durante o
desenvolvimento de um aplicativo, os recursos utilizados são provenientes da máquina do
desenvolvedor e dos ambientes de testes. Na era dos “computadores de mão”, a busca por
conteúdos de mídia é cada vez mais frequente, muitos usuários buscam agilidade para assistir sua
série, ver seu clipe favorito, dentre outros. É desta busca que surge a necessidade da aquisição de
dispositivos multimídia.

Dispositivos multimídia são bastante utilizados nos dias atuais, um deles bastante conhecido
é o Chromecast, que funciona como um reprodutor de conteúdo multimídia online que se comunica
com Smatphones e Tablets via Wi-Fi recebendo comandos dos mesmos e reproduzindo em uma TV
ou monitor com suporte à conexão HDMI (MACK, 2013), porém o acesso a estes dispositivos hoje
ainda é restrito, pelo alto preço praticado no mercado e por possuir algumas limitações para tal fim.
Outro problema que acaba sendo um fator de dificuldade para transmissão de mídia é o acesso as
chamadas hoje de SMART TV’s, que atualmente também só podem ser adquiridas por valores
comerciais ainda considerados altos.

Diante de todas as facilidades e possibilidades oriundas da era móvel, tendo em vista o
grande uso dessas tecnologias nos dias atuais e visando a integração da computação móvel com
dispositivos de hardware de baixo custo, terminam estes paradigmas sendo o principal norte para a
resolução da problemática desse estudo.

O objetivo do projeto é a implementação de um sistema com a possibilidade de stream de
vídeos para ser executado em TV’s, com o uso de um aplicativo desenvolvido móvel. Os objetivos
específicos estão resumidos no desenvolvimento de um sistema que transmita conteúdos multimídia,
de maneira a utilizar recursos de baixo custo, que sejam de fácil instalação e utilização oferecendo
usabilidade e agilidade no stream de mídia a partir de um dispositivo móvel.

2 METODOLOGIA

Uma das etapas do trabalho foi o desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado para os
sistemas operacionais Android, IOS e Windows Phone, que com base em uma busca por soluções
para tal finalidade foram escolhidas o conjunto de ferramentas de desenvolvimento Ionic e a
plataforma de desenvolvimento Visual Studio Code. Em suma, o uso do Ionic Framework é
justificado com base na revisão da literatura, pois no desenvolvimento de aplicações para
dispositivos móveis este permite a criação de aplicações híbridas e de rápido e fácil
desenvolvimento.

O sistema de stream de mídia é voltado para dispositivos móveis. A integração de aplicativo
móvel e Raspberry PI oferece transmissão de vídeos diretamente da base de dados do YouTube e do
Vimeo. Os vídeos podem ser buscados pelo usuário através do aplicativo, a partir de uma lista de
conteúdos recuperada com auxílio das Interfaces de Programação de Aplicativos (API) dos sistemas
do YouTube e do Vímeo. O sistema oferece uma interface que permite o cadastro de dispositivos

V MOSTRA TECNOLÓGICA | III SECITEX 2144



(notebooks, Smart TV’s, Raspberry, etc) que serão utilizados para as transmissões dos vídeos
buscados.

O Ionic Framework surgiu da necessidade de se ter um conjunto de ferramentas que
ajudassem no desenvolvimento de aplicativos móveis usando tecnologias web, com o objetivo de
realmente competir com as SDK nativas, este é relativamente novo e está sendo bastante aceito no
desenvolvimento móvel atual. O framework foi construído do inicio para utilizar padrões web
modernos como HTML5, CSS3 e Javascript, sempre pensando nas versões mais modernas dos
navegadores móveis (VIEBRANTZ, 2015). Definidos os componentes essenciais de software para a
implementação do sistema, o passo seguinte foi a escolha dos dispositivos de hardware,
inicialmente optando pelo Raspberry como tecnologia.

Raspberry Pi foi desenvolvido no Reino Unido pelo ex-professor da Universidade de
Cambridge. A ideia inicial
era fabricar um computador de baixo custo para ser utilizado na educação e estimular os jovens a
o estudo da programação. O sistema operacional do microcomputador funciona basicamente com o
sistema operacional gratuito e de código livre LINUX, embora existam também versões do Window
s compatíveis (DOS SANTOS, 2016). A infraestrutura de hardware do equipamento utilizado é a
seguinte: Raspberry Pi modelo B+, com as seguintes especificações: dimensões de 85mm x 56mm,
processador Broadcom SoC 700MHz, 512MB de memória RAM, conector de energia microUSB,
saída HDMI, saída de áudio A/V, porta Ethernet, 4 portas USB, socket para cartão microSD e 40
pinos de entrada/saída. O equipamento foi viável na pesquisa por utilizar conceitos de software livre
e por fornecer a infraestrutura requerida para a solução do problema.

A etapa seguinte foi a de versionamento de código, sendo escolhidas as tecnologias de
controle de versões de código-fonte Git e Bitbucket que são apresentadas abaixo:

Git é um software livre distribuído pela GNU (General Public License) bastante usado
atualmente, é sobretudo um sistema de controle de versões distribuído e um sistema de código fonte
(GIT SCM, 2017). Através do Git é possível armazenar toda a documentação do projeto e ainda
comentários de cada versão desenvolvida. Ele permite executar projetos de forma rápida e eficaz,
tanto para o desenvolvimento individual como em equipe.

BitBucket é um serviço web com funcionalidades aplicadas ao Git. Com ele é possível o
compartilhamento do código-fonte entre a equipe e seu armazenamento é feito na nuvem, evitando
assim a perda de dados (caso algum hardware presente nas máquinas dos desenvolvedores falhe),
mantendo a organização do projeto (ATLASSIAN, 2017). O BitBucket foi escolhido por oferecer a
possibilidade de criação de um repositório privado.

XBMC Media Center, ou Kodi é uma central multimídia de código aberto e multiplataforma
completa, o XBMC consegue reproduzir a maioria dos formatos de arquivos de áudio e vídeo do
mercado, conteúdos de CDs e DVDs, do disco rígido e arquivos compartilhados na rede, vídeos por
streaming de YouTube, Vimeo dentre outros, tudo isso oferecido dentro de sua própria interface
(KODI, 2017).

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento do sistema intitulado YoutBerry foi implantado e testado no campus Pau
dos Ferros do IFRN e apresentado como prática profissional do curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas. Algumas imagens da versão inicial do sistema móvel podem ser
observadas na Figura 1.
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Figura 1 - Tela Inicial, Android, IOS, Windows Phone, respectivamente.

Figura 2 - Funcionamento Geral do Sistema
A Figura 2 mostra o esquema geral de funcionamento do Youtberry, onde a exibição de

conteúdo está condicionada a qualquer tela que possua entrada HDMI, no caso do uso do aplicativo
com o Raspberry. O sistema móvel se comunica com o dispositivo Raspberry de maneira remota,
pois o aplicativo disponibiliza uma interface gráfica similar a de um controle remoto que permite o
controle total da mídia que está sendo exibida. Vale ressaltar que o aplicativo ilustrado acima é
compatível com os três sistemas operacionais móveis mais usados, portanto a comunicação entre os
serviços de vídeo é feita de maneira totalmente multiplataforma.

HDMI
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados iniciais foram satisfatórios, pois estes cumprem com os requisitos dos 
objetivos propostos pelo trabalho. A ideia de trabalhos futuros é de um desenvolvimento de um 
software baseado na ideia de centrais multimídia (semelhante ao Kodi) para transmissão dos 
conteúdos de vídeo, voltado exclusivamente para o aplicativo YoutBerry, eliminando a dependência 
de servidores de terceiros para a correta exibição do conteúdo.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO VEICULAR  DE BAIXO CUSTO, COM 
ANTIJAMMING PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O uso de rastreadores veiculares está em       
evidência atualmente, devido a grande     
quantidade de roubos de carros e a importância        
de monitorar seus veículos através de sistemas       
mais complexos. O projeto consiste no      
desenvolvimento de um sistema de     
monitoramento veicular, com rastreamento em     
tempo real, com a possibilidade do bloqueio do        
automóvel através de aplicação mobile e a       

funcionalidade de antijamming, que permite ao      
usuário ser notificado caso o seu rastreador       
esteja recebendo interferências na comunicação     
GPS. Ao final do projeto, esperamos      
implementar mais 
funcionalidades que integrem o veículo com      
aplicativos que estejam na palma da mão,       
cedendo informações  e realizando  tarefas. 

PALAVRAS-CHAVE: embarcados, antijamming, rastreador, gps, veículos. 

ABSTRACT 

The use of vehicle tracking devices are currently        
in evidence, due to the large amount of        
carjackings and the importance of monitoring      
their vehicles through more complex systems.      
The project consists in developing a vehicle       
monitoring system with real-time tracking, with      
the possibility of car lock through mobile       
application and antijamming functionality,    

which allows the user to be notified if your         
tracker is receiving interference GPS     
communication. At the end of the project, we        
hope to implement more features that this       
vehicle with applications that are in your palm,        
giving information 
and performing tasks. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo                
(2016), no período de janeiro a junho de 2016 ocorreram 4.398 roubos de carga no estado de São                  
Paulo. Em média 1.099,5 ocorrências por mês, aumento de 3,60% em relação à média mensal do                
ano passado. Também, de acordo com BOECHAT (2015) Mais de 1,5 milhão de veículos no Brasil                
utilizam algum tipo de dispositivo de rastreamento, com o setor de transporte de cargas              
representando a maior parte destes veículos. Um rastreador veicular, normalmente possui um            
módulo capaz de receber sinais GPS (Global Positioning System), que permite a determinação do              
posicionamento geográfico e de um módulo GSM (Global System for Mobile Communications)            
para o envio de informações sobre o posicionamento. Opcionalmente, os rastreadores veiculares            
apresentam ainda outras funções, como a capacidade de bloqueio remoto do veículo, que pode ser               
imobilizado por meio do corte da tensão da bomba de combustível. Contudo, possuir um dispositivo               
de rastreamento veícular, ainda que com a capacidade de bloqueio remoto do veículo, já não garante                
a segurança do mesmo. Isso se deve ao uso de dispositivos chamados de jammers, capazes de                
interferir nos sinais captados pelo GPS ou ainda nos sinais enviados e recebidos via GSM. Dessa                
forma, surge a ideia de desenvolver um sistema que, além de monitorar a localização do veículo em                 
tempo real, permitir seu bloqueio remoto por aplicação mobile, possua uma forma de reagir a               
interferências causadas por jammers, o que seria uma vantagem sobre os rastreadores veiculares             
atualmente  comercializados. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa realizada neste trabalho objetiva o desenvolvimento de um protótipo que contorne             
as falhas de segurança apresentadas por dispositivos existentes no mercado de monitoramento            
veicular. 

De início, foi feita uma pesquisa a fim de levantar informações que comprovassem a              
relevância deste projeto. Analisando os sistemas de rastreamento presentes no mercado, foi possível             
perceber que, em sua maioria, os aparelhos são suscetíveis aos jammers, e que as soluções que                
apresentam alguma forma de proteção anti jamming são escassas e onerosas. Foi definida uma              
arquitetura inicial e a partir dela foi dado início ao processo de montagem do protótipo tendo como                 
a base responsável pelo processamento das informações um microcontrolador ATMEL do tipo            
ATmega328p, que possui capacidade de se comunicar através do protocolo UART (Universal            
Asynchronous Receiver-Transmitter), utilizado para a troca de informações com os módulos GSM e             
GPS. 

Para a obtenção do posicionamento, foi utilizado um módulo GPS associado a um indicador              
de jamming. O mesmo é capaz de detectar quando está sofrendo alguma interferência, visto que               
normalmente os sinais de satélites são muito fracos na faixa de -120 dBm (1 x 10–15W), e quando                  
sofrem jamming estes sinais passam a apresentar um sinal muito mais forte que o esperado. O                
módulo GPS é lido pelo microcontrolador, que deverá enviar esta informação a um servidor. Para o                
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envio do posicionamento do veículo a um servidor, foi utilizado o CI (circuito integrado) SIM900,               
instalado em uma plataforma de desenvolvimento voltada para o uso com o microcontrolador             
adotado. O CI SIM900 utiliza um cartão SIM (disponibilizado por operadoras telefônicas) e é capaz               
de receber informações pelo protocolo UART e enviá-las através da rede de telefonia móvel,              
utilizando um serviço baseado em comutação de pacotes. Logo depois da montagem dos             
componentes, foi iniciado o desenvolvimento do software na linguagem C. Foram usadas            
bibliotecas como GSM, TINYGPS Plus, Software Serial, para o funcionamento correto do            
programa. Neste software deverá receber o número do celular do usuário e informações sobre o chip                
utilizado, neste caso, as informações de APN (Acess Point Name) da operadora do cartão SIM, afim                
de receber os valores da localização. A etapa seguinte destina-se na transmissão das informações de               
localização por meio do protocolo TPC/IP, no ambiente de transmissão GPRS (General Packet             
Radio Services). Recebidos as coordenadas pelo GPS a partir de satélites, serão decodificadas             
usando o padrão NMEA (National Marine Electronics Association), as mensagens são recebidas            
pelo Arduino, e o código criado em C está responsável por filtrar somente as informações               
necessárias para o envio para o Servidor, através do Shield GSM/GPRS, usando os comandos AT.               
Mais especificamente, os comandos AT de serviço HTTP. A aplicação web está executando no              
servidor WAMPServer, por meio de uma página em PHP em que os dados estão disponíveis para                
serem representados na API(Application Programming Interface) do Google Maps. No mapa há a             
representação gráfica de dois pontos: o primeiro é usado para informar a localização atual do               
usuário e o segundo para informar a posição de seu veículo com informações sobre distância e                
coordenadas. Por sua vez, o aplicativo com interface amigável e objetiva, fará a interação entre o                
usuário e o sistema de rastreamento. 

A aplicação desenvolvida para dispositivos Android está sendo implementada na linguagem           
Java, pela IDE Android Studio 2.1, e que através do Aplicativo o usuário fará sua autenticação com                 
o servidor e na página inicial poderá ver as coordenadas do seu veículo e a localização em tempo                
real. No menu, ele poderá acessar o seu histórico de trajetos de um determinado prazo e irá receber                 
notificação imediata caso haja a existência de algum aparelho de Jammer no seu automóvel, dando              
a opção de bloqueio imediato do veículo através de um relé que irá interromper a corrente elétrica                
do motor.
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS

Com o desenvolvimento de um protótipo, espera-se iniciar os testes do sistema através de              
parcerias com prefeituras no intuito de instalar o sistema em ônibus escolares, com os dados               
coletados extrair informações de uso e performance que serão utilizadas para ajudar a aperfeiçoar o               
sistema de hardware, melhorando a sua precisão e confiabilidade, melhorar a aplicação web e a               
aplicação mobile, feito isso espera-se ter um sistema pronto para começar a ser inserido no mercado                
o mais breve possível.

Como descrito anteriormente, o desenvolvimento do projeto teve como foco a criação de um              
protótipo de monitoramento veicular com função antijamming, seguindo as especificações de           
arquitetura flexível em sistemas embarcados, e de modo gradativo, buscamos reunir o máximo de              
informações sobre tecnologias que pudéssemos embasar nosso desenvolvimento. Durante o          
andamento do protótipo algumas dificuldades foram encontradas, como na configuração do Shield            
GPRS, pois falta documentação necessária para auxiliar no seu funcionamento e nos comandos             
específicos, e os comandos AT, pelo fato da complexidade do protocolo, que são de difícil               
interpretação, e requerem bastante estudo acerca do assunto. Vale ressaltar que estes problemas             
foram citados para a futura correção e realização de novos testes em trabalhos futuros. Além de                
reunir o conhecimento para fundamentar o projeto, foi preciso se aprofundar no mercado de              
sistemas de rastreadores veiculares, para se comprovar a importância deste trabalho. Com isso,             
vimos que no Brasil o mercado de rastreadores anda em ascensão e se concentra somente na                

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

localização e bloqueio do veículo. Entretanto, grande parte desses sistemas são projetados em 
arquiteturas de sistemas micro processados com diferentes conceitos. Diante disso, enxergamos a 
oportunidade de criar um produto que sobressaia do paliativo dos já existentes no mercado e 
possuam premissas que estabelecem a utilização em diferentes modelos de veículos, onde possa ser 
aplicado tanto em grandes frotas, como também em automóveis de uso doméstico, onde a proposta 
final condiz em dinamizar o modo do sistemas de rastreamento, para que haja mais interação do 
sistema com o dono do veículo, e que traga mais facilidade e rapidez nos casos de denúncias contra 
roubo e furto de automóveis. 
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PRODUÇÃO DE CREME DENTAL UTILIZANDO ENTRECASCA DO 

JUAZEIRO COMO FONTE DE SAPONINAS 

RESUMO 

O juazeiro é uma árvore nativa da região 
nordeste do Brasil, usada como higienizante 
bucal. Tal característica da planta nos conduziu 
a fabricação de um creme a partir do extrato 
glicérico da sua entrecasca, como fonte de 
saponinas, juntamente com aditivos naturais e 
sem a presença de detergentes sintéticos e 

triclosan, tendo como objetivo seu uso na 
limpeza dental. Os experimentos foram 
realizados avaliando o aspecto do creme 
produzido, através de várias proporções de 
aditivos alimentares. Foi obtida uma dispersão 
de baixo custo e com aspecto semelhante aos 
produtos tradicionais.

ABSTRACT 

Juazeiro is a native of the northeastern region of 
Brazil, used as a mouthwash. This characteristic 
of the plant led us to manufacture a cream from 
the company's glycerin extract as a source of 
saponins, together with natural additives and 
without the presence of synthetic detergents and 

Triclosan, aiming at its use in dental cleaning. 
The experiments were carried out evaluating the 
appearance of the cream produced, through 
various proportions of food additives. A low-
cost dispersion was obtained that looks similar 
to traditional products. 

1 INTRODUÇÃO 

Zizyphus joazeiro Mart. é largamente distribuída em todo o Nordeste brasileiro e em todas 
as zonas ecológicas, sendo mais abundante no sertão, na caatinga e no agreste. Conserva-se verde 
durante todo o ano e nunca perde toda a folhagem; as folhas e os frutos constituem um dos mais 
valiosos recursos alimentares para animais, nos períodos de seca (MELO, 2010 apud SILVA e 
MATOS, 1998).  

 Saponinas são compostos que se destacam por apresentarem ações farmacológicas, e 
também por serem empregadas nas indústrias de alimentos e de cosméticos devido às suas 
propriedades físico-químicas, tais como agentes de superfície e ação detergente. Um pó obtido da 
entrecasca da árvore de juazeiro é utilizado como pasta para limpeza dos dentes. Estudos 
farmacológicos apontam que o juazeiro pode ser mais eficaz do que os cremes dentais 
industrializados no combate à placa dental (CARVALHO, 2007 apud SOUSA et al., 1991). 

PALAVRAS-CHAVE:  Ziziphus joazeiro, creme dental, Juazeiro 

KEYWORDS:  Ziziphus joazeiro,  Toothpaste, Juazeiro 
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O creme dental é um produto químico indispensável para a manutenção da saúde dos dentes, 
pois, além de combater as cáries, ele ajuda também no combate ao tártaro, à placa bacteriana e 
auxilia até no clareamento dos dentes. No entanto, o consumo excessivo de aditivos industriais 
podem causar danos de saúde e até mesmo intoxicações causadas por altas concentrações de 
produtos artificiais (CORREA et al.., 2013). Neste presente trabalho, foram utilizados aditivos 
orgânicos-alternativos que forneçam um produto com menor concentração de compostos sintéticos, 
evitando substâncias altamente tóxicas, como o Triclosan e o Lauril éter sulfato de sódio.  

Os aditivos têm como finalidade de modificar, conservar, melhorar sabor, cor e textura e são 
largamente utilizados na indústria de materiais de higiene. Este setor, no Brasil, demonstra ocupar 
um espaço considerável no mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) onde, 
segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(ABIHPEC), dados de 2005 já mostravam um faturamento de cerca de R$15,4 bilhões em 2005. A 
mesma fonte mostra um crescimento constante do setor contabilizando um faturamento de R$42,6 
bilhões em 2015 sendo este um resultado que deixa o Brasil em posição de conforto no mercado, no 
que diz respeito à produção, consumo e exportação de produtos desta área. 

Constata-se, desta forma, que temos um forte potencial de desenvolvimento no setor de 
higiene pessoal. Este panorama aliado a forte tendência de usos de substâncias alternativas e de 
sustentabilidade torna este trabalho uma ferramenta promissora no desenvolvimento de novos 
produtos candidatos a higienizantes e cosméticos.  

2 METODOLOGIA 

Os materiais utilizados nos experimentos foram adquiridos comercialmente e não foram 
realizadas análises prévias de pureza. Foram utilizados corantes da marca MIX, óleos essenciais da 
marca BioEssência e argila bentonita como abrasivo na produção do creme dental.   

As saponinas, utilizadas como agentes antibacterianos e emulsificantes, foram extraídas a 
partir do pó seco das entrecascas do juá. Este, por sua vez, foi adicionado aos demais aditivos e ao 
dispersante gel de amido onde promoveu a formação do creme com ótimo aspecto e consistência 
semelhante aos cremes dentais tradicionais. As etapas de experimentos foram desenvolvidas de 
acordo com o esquema 1.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após chegar à proporção adequada, apresentando odor, sabor, textura e aspecto adequado, como 
pode ser visto na figura 1, foram realizados seis testes com a variação dos corantes e suas essências, 
sendo observada na figura 2, a proposta adiante, é realizar testes em voluntários e observar os 
resultados da escovação com o creme na limpeza dos dentes. 
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Tabela 1: Componentes do dentifrício e quantidades de aditivos. 

Fonte: Elaboração Própria 

Figura 1. Resultado obtido. 

Fonte: AUTOR, 2017. 

Tabela 2: Quantidades de aditivos e seus elementos. 

COMPONENTES 
QUANTIDADES DE 

ADITIVOS 

Abrasivos 

Argila  5,0061g 

NaHCO3   0,0411g 

NaCl  0,1015g 

Corante 3 gotas 

Espumante/ Umectante 
1,6ml de extrato glicérico-

aquoso das saponinas 

Aglutinante Gel de amido 4,0034g 

Edulcorante Essência 5 gotas 

Conservante Ácido cítrico 0, ,0408g 

Solvente H2O 36,0 ml 

Xylitol     4,0043g 

Fonte: Elaboração Própria 

COMPONENTES 
QUANTIDADES 
DE ADITIVOS 

Abrasivos 

Argila 2,5020g 

NaHCO3 0,0199g 

NaCl      0,0500g 

Corante 1 gota 

Espumante/ Umectante Saponina 0,8ml 

Aglutinante 
Gel de amido 

2,0245 g 

Edulcorante Essência 2 gotas 

Conservante 
Ácido cítrico 

0,0216 g 

Solvente H2O 18,0 ml 

Xylitol  2,0009 g 
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Figura 2: Creme dental armazenado nos tubos. 

Fonte: AUTOR, 2017. 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final dessa analise constata-se resultados satisfatórios, uma vez que foi desenvolvido um 
creme dental produzido com materiais naturais, ou seja, sem a presença, principalmente, de flúor, 
triclosan e detergentes sintéticos. 

Os resultados do presente trabalho nos permitem concluir que: houve efeitos surpreendentes, 
na tentativa de buscar medidas cada vez mais simples e de menor custo, para a higienização bucal-
prevenção e controle do biofilme dentário, aditivos fornecendo um produto com menor 
concentração de compostos sintéticos, usando pó do juá, extrato do juá, contendo também gelatina, 
amido e o xilitol. 

Em experimentos subsequentes, a análise microbiológica e antimicrobiana dos cremes 
deverão ser averiguados como forma de evidenciar um potencial farmacêutico mais aprofundado. 

Foi evidenciado, também, os benefícios econômicos da produção do creme natural, de forma 
que cada amostra pode ser produzida com um custo aproximado de R$ 2,80 reais. 
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MATERIAL/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Nº Material Descrição Quant. 

1 BALANÇA ANALITICA 1 

2 ESPATULA 3 

3 PROVETA 50 ML 2 

4 BECKER 50ML 3 

5 
PLACA DE 
AQUECIMENTO 

1 

6 PIPETA 2ML 3 

7 BASTÃO DE VIDRO 3 
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RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PLACAS DE VEÍCULOS 

Cristian Henrique Martins de  Souza, Ivanilson França Vieira Júnior, Robinson Luis de Souza Alves  
Instituto Federal de Educação,  Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - CNAT 
cristianmsbr@gmail.com, ivanilson.junior@ifrn.edu.br, robinson.alves@ifrn.edu.br 

RESUMO 

O presente sistema tem por principal objetivo ser uma ferramenta que auxilie e automatize processos 
de detecção e reconhecimento dos caracteres das placas dos carros, realizando o registro de entrada, como 
também  buscando  dados  dos  funcionários  que  tem  o  seu veículo cadastrado, agilizando a entrada e  
auxiliando porteiros no reconhecimento dos funcionários e registrando as placas dos transeuntes a instituição. 

PALAVRAS-CHAVE: automatização, sistemas embarcados, Raspberry PI, OCR. 

ABSTRACT 

 The main purpose of this system is to assist and automate the processes of license plates recognition, 
carrying out the registration of entrance, as well as searching for employees’ data that have their registered 
vehicle, speeding up the entrance and assisting doormen in the employees’ recognition and registering the 
passers’ plates. 

KEYWORDS: automation, embedded systems, Raspberry PI, OCR. 

1   INTRODUÇÃO 

A utilização de placas em veículos é de fundamental importância, pois pode ser um modo de 
monitorar e fazer o controle de entrada e saída, como também aplicar determinadas leis e garantir a 
segurança dos motoristas e de terceiros. Assim sendo, é essencial dispor de um sistema que consiga 
supervisionar os automóveis que trafegam em determinado local. 

Placas  de  identificação de veículos são feitas a partir de uma chapa de metal que garante a  
identificação dos dados mesmo em situações de baixa nitidez. Atualmente, são emitidas pelos Departamentos 
Estaduais de Trânsito (DETRAN) de cada estado, seguindo um padrão comum para todo o país definido pelo 
CONTRAN (uma combinação de 3 letras e 4 números com possibilidade de repetição de caracteres). 

Figura 1: Padrão de placas do Brasil 

Fonte: http://www.carrosnaweb.com.br/dicasplacas.asp 

Para os seres humanos, diferenciar certas informações de outras é um processo natural adquirido 
desde a infância. Porém, fazer um sistema computacional reconhecer um retângulo que caracteriza uma placa 
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é um trabalho extremamente complexo, pois deve-se considerar outros fatores presentes na imagem 
em que a placa está contida. É um trabalho de análise de pixels e que pode trazer falsos resultados. 

A  proposta  deste  sistema  embarcado  é  conseguir  realizar  o  processamento  e  extração  das  
informações  contidas  em uma placa através de mecanismos tecnológicos de reconhecimento 
ótico de caracteres com tecnologias de baixo custo e eficientes. 

Entre as várias aplicações que o sistema pode ter, o foco se dá no auxílio para os 
porteiros que gerenciam os veículos que entram e saem no campus Natal-Central do IFRN. Pois o 
processo é feito hoje de forma manual por eles, além disso, também é uma medida importante 
para o controle e segurança do estacionamento do campus, visto que será possível analisar o fluxo 
e coletar dados dos motoristas de forma automatizada. 

2   METODOLOGIA 

 Considerando a proposta de baixo custo, foi escolhido como hardware o Raspberry PI 3 e uma 
câmera desenvolvida para ele (Figura 2) , um aparelho que possui o tamanho de um cartão de crédito. 
Por ser  um aparelho muito pequeno, o eletrônico possui uma velocidade bastante modesta. 

Figura 2: Raspberry PI 3 e sua câmera 

Fonte: http://www.xbian.org/preliminary-raspberry-pi-3-support/ 

A linguagem de programação Python foi adotada para gerenciar o funcionamento do 
sistema, com bibliotecas adicionais para processamento de imagem, estão sendo utilizadas: 
OpenCV e OpenALPR, que por  sua  vez  é  uma  junção  do  OpenCV  e  
Tesseract; porém, com mais funcionalidades e opções de  personalização. 

A partir da obtenção de uma imagem, são adotados os seguintes procedimentos para a 
tentativa de extração dos caracteres: 

1) Identificação do retângulo que caracteriza a placa a partir de informações pré-
definidas, como: comprimento, altura e forma;
2) Binarização e segmentação dos caracteres: primeiro se converte a imagem para 
preto e branco. Feito isso, os caracteres são limpados (removendo manchas e bordas 
da placa, com intuito de evitar falsos resultados) e isolados para o processamento 
individual;
3) Reconhecimento dos caracteres: informando uma lista com todos os possíveis 
caracteres, essa fase consiste em testar as possibilidades de caracteres para os 7 
casos e encontrar o caractere que se repete mais vezes em cada um. 
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Imagem original: 
http://noticias.r7.com/carros/fotos/conheca-os-diferentes-tipos-de-placa-usadas-no-brasil-20120809.ht=

ml 

Após o reconhecimento, o programa faz uma consulta à API do SUAP e retorna os dados do 
servidor que é dono do veículo e, ao mesmo tempo, obtém dados da situação do automóvel 
(cidade, modelo, cor, queixa de roubo/furto) através de dados do SINESP (https://
www.sinesp.gov.br/) . Visando, desse modo,  garantir a segurança do campus. Caso o proprietário 
seja um visitante, o sistema informa apenas os dados retirados do SINESP (Figura   4) . 

Figura 4: Retorno com os dados da placa (Com cadastro e sem Cadastro) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

3   RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Através de testes com imagens estáticas foram obtidos os seguintes resultados: 

Quantidade  % 

Acertos  143  92,85 

Erros  12  7,15 

Total  155  100 

Em testes realizados em cenários reais, acoplando o dispositivo na cancela do campus os 
resultados também foram satisfatórios. Entretanto, a iluminação do ambiente e o ângulo no 
qual a câmera ficou posicionada influenciaram os resultados. Outros fatores também devem 
ser levados em consideração no momento de falha por parte do software, por exemplo: placas 
com excesso de sujeira; placas com caracteres apagados ou mal pintados (em caso de tentativa de 
reparação, exemplo na figura 5); objetos cobrindo a placa parcialmente; espaçamento de caracteres 
fora do padrão. 

Figura 3: Resultado final do processamento 
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Figura 5: Placa ilegível 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Bg8lvX8JWg8 

4   CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Com o desenvolvimento desse sistema conseguimos demonstrar a viabilidade de um 
produto que reconhece os caracteres de uma placa de carro com um nível de eficiência bastante 
satisfatória, se valendo e um hardware barato, como também de um sistema operacional e de 
bibliotecas de software livre. O sistema apresenta uma boa alternativa ao método atual de 
verificação da placa, que é realizado de forma manual, além da facilidade que o mesmo 
proporciona, se torna muito fácil e atrativo utilizar um aparelho tão pequeno e facilmente 
instalável. O custo atual do hardware é de cerca de R$ 150,00, com esse valor é possível ter 
posse de um sistema inteligente para o controle de acesso de veículos a um determinado local, 
garantindo o registro de quem passou pela entrada e a qual hora. Lembramos também que ações de 
leituras automatizadas de placas, juntamente com a consulta ao SINESP, garante que a 
instituição não seja utilizado como um depósito de carros roubados por pessoas mal 
intencionadas. No futuro pode-se implementar um controle automatizado da cancela, como 
também um sistema que permita estimar a quantidade de carros que entram e saem do 
estacionamento, podendo ser uma ferramenta para contribuir com o planejamento de evento no 
campus. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº  Material  Descrição  Quant. 

1  Monitor  Monitor com suporte a HDMI  1 

2  Extensão  Extensão elétrica  1 

3  Raspberry Pi com Câmera  Protótipo do sistema  2 

4  Fonte alimentação  Fonte para acionar o dispositivo  2 

5  Bateria  Módulo de bateria para prover mobilidade  1 

6  Computador  Computador de apoio  1 

7  Placas  Placas de carros para demonstração  5 
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SISTEMA INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO DO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PAU DOS FERROS 

RESUMO 

O Rio Grande do Norte enfrenta atualmente 
uma severa estiagem, a escassez de chuvas 
impôs ao estado uma grave crise hídrica. Como 
medida paliativa, a CAERN implantou um 
sistema de rodízio de abastecimento. Entretanto, 
a mecânica do rodízio é desconhecida pela 
população e força os munícipes a realizarem 
repetidas verificações em suas torneiras a fim de 
atestarem a disponibilidade da água.           

Nesse cenário, observou-se a necessidade de 
desenvolver uma ferramenta com o auxílio de 
dispositivos móveis e em conjunto com um 
sistema de medição embarcado, para fornecer à 
população de Pau dos Ferros informações sobre 
a disponibilidade e a qualidade de água em suas 
residências, otimizando assim o acesso a um dos 
recursos fundamentais para a sobrevivência 
humana.

ABSTRACT 

Rio Grande do Norte is currently facing a severe 
drought, and the scarcity of rainfall has imposed 
a severe water crisis on the state. As a palliative 
measure, CAERN implemented a system of 
rotation of supply. However, the mechanics of 
the rotation are unknown to the population and 
force residents to perform repeated checks on 
their taps to attest to the availability of water. It 
was observed the need to develop a tool with the 

help of mobile devices and in conjunction with 
an on-board measurement system, to provide the 
population of Pau dos Ferros information on the 
availability and quality of water in their homes, 
optimizing access to one of the fundamental 
resources for human survival. 

1 INTRODUÇÃO 

Pau dos Ferros está localizado no "Polígono das Secas", território reconhecido pelos 
períodos críticos de prolongadas estiagens, enfrentando atualmente uma crise econômica e hídrica. 
O regime pluviométrico irregular que prolonga-se há mais de cinco anos afeta não apenas o trabalho 
agrícola e pecuário, mas também o comércio da região. Além disso, diante do período de seca, o 
estado apresenta condições desfavoráveis de distribuição de água tratada à população. De acordo 
com GALVÃO (2016), em estudo apresentado no dia 16 de março de 2016 pela Secretaria Estadual 
de Recursos Hídricos, dos 167 municípios potiguares, 153 estão em estado de emergência e 21 

PALAVRAS-CHAVE: Racionamento, Água, IoT, Ionic, Arduino. 

KEYWORDS: Rationing, Water, IoT, Ionic, Arduino. 
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cidades em colapso total por não possuir condições para o abastecimento de água, passando a ser 
fornecida pelas prefeituras ou pela defesa civil por meio do carro-pipa. 

Como medida para economizar a água dos mananciais de maneira eficaz e para prolongar o 
tempo de fornecimento do recurso, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 
(CAERN), responsável pela distribuição de água em todas as cidades do estado, adota o método do 
racionamento, essencial para as cidades mais prejudicadas pela falta do recurso. Esse processo 
ocorre tanto entre cidades, quanto entre setores segmentados de uma mesma localidade. Dessa 
maneira, o abastecimento ocorre dentro de um determinado intervalo de tempo para cada setor ou 
município. 

Embora haja um esforço para suprir as necessidades da população, a CAERN enfrenta 
obstáculos na realização e no acompanhamento do racionamento da água. Ademais, apesar da 
publicidade, a disponibilização de calendários de abastecimento são inconstantes e a consulta é 
dificultada por não existir uma área reservada no site da companhia para tal serviço. Outro 
problema encontrado reside na impossibilidade de notificar os usuários de maneira eficaz diante de 
possíveis  alterações no calendário. Dessa forma, os moradores são forçados a realizar verificações 
diárias, repetidas vezes, em suas torneiras a fim de verificar a disponibilidade de água em suas 
residências, pois, sem qualquer outro recurso disponível, necessita realizar tal controle de forma 
totalmente manual. 

Com base no cenário exposto, o projeto objetiva o desenvolvimento de uma tecnologia 
capaz de fornecer à população de Pau dos Ferros informações, em tempo real, do abastecimento de 
água. De forma específica, o projeto busca: atestar a eficácia de variados sensores para detecção da 
presença de água; avaliar tecnologias que possibilitem a comunicação entre dispositivos sensores e 
serviços web; informar a disponibilidade de água em um determinado bairro ou setor; auxiliar a 
população a fiscalizar o cumprimento do calendário de racionamento da CAERN. Além disso, o 
projeto visa promover a mobilização do potencial social, político e ético dos alunos, que estudam 
cientificamente para agir socialmente, como cidadãos e profissionais em formação que participam 
ativamente na transformação da sociedade, mesmo que em pequena dimensão. Nesse contexto, o 
projeto alinha-se às diretrizes da extensão expressas no Projeto Político Pedagógico do IFRN, 
promovendo o relacionamento bidirecional com a sociedade na medida em que desenvolve um 
produto capaz de auxiliar a população local e promove a prática, consolidando os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula. 

2 METODOLOGIA 

A primeira etapa do trabalho foi caracterizada por uma pesquisa documental e pela 
realização de entrevistas semiestruturadas com a população com o intuito de esclarecer como ocorre 
o racionamento de água na cidade de Pau dos Ferros/RN. O passo seguinte consistiu em uma
revisão bibliográfica e na realização de testes para identificação dos sensores capazes de subsidiar a
identificação da presença de água em uma residência. Tendo identificado o comportamento do
rodízio hídrico e selecionado o sensor que melhor atende os requisitos para a detecção da presença
de água, uma nova pesquisa bibliográfica forneceu subsídios para a proposição de uma arquitetura
que contempla os componentes de software necessários, propriedades e relacionamentos capazes de
solucionar o problema. Por fim, a arquitetura desenvolvida foi validada a partir da implantação da
solução no município de Pau dos Ferros/RN.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com base nos resultados obtidos a partir da pesquisa realizada por meio de um formulário 
online, no qual 58 cidadãos pauferrenses puderam responder perguntas sobre o abastecimento e o 
calendário de racionamento de água da CAERN, foi possível constatar que para cerca de 78% da 
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população o abastecimento de água acontece apenas quinzenalmente, 59% da população afirma ter 
conhecimento sobre o calendário de rodizio, no entanto apenas 5% informaram que o calendário é 
cumprido efetivamente. Por fim, cerca de 98% dos participantes reconheceram a importância de 
uma ferramenta que auxiliasse na informação sobre a disponibilidade de água em suas residências. 

Figura 1 – Arquitetura 

Com base nos dados levantados foi proposta a arquitetura apresentada na Figura 1. Os 
“Dispositivos sensores” representam os componentes de hardware desenvolvidos capazes de 
monitorar a presença de água na tubulação de uma residência com o auxílio de sensores. Com a 
adoção de um dispositivo Arduino em conjunto com um shield wifi, apresentado na Figura 2, as 
informações coletadas são transportadas utilizando o protocolo MQTT até um “Broker MQTT”. O 
MQTT, sigla proveniente do inglês que significa “Message Queuing Telemetry Transport”, é um 
leve protocolo de envio e recebimento de mensagens entre dispositivos através de uma rede de 
dados (LAMPKIN, 2012). A adoção de um broker possibilita um menor acoplamento entre os 
componentes da arquitetura, facilita o processo de comunicação e permite a configuração de níveis 
de qualidade de serviço. 

Figura 2 – Módulo sensor instalado em residência  
O servidor, a partir de inscrições em tópicos, recebe notificações quando a ausência de água 

é detectada na tubulação e então após o processamento dos dados recebidos é capaz de 
disponibilizar a informação para as interfaces administrativas, apresentada na Figura 3, e mobile, 
apresentada na Figura 4. 
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Figura 3 – Listagem de notificações na interface administrativa  
A interface administrativa ainda é capaz de realizar outras atividades além da listagem de 

notificações, como o cadastro de operadores, cadastro de dispositivos sensores, indicação de 
situação de abastecimento de um determinado bairro e a emissão de relatórios. 

Figura 4 – Telas do aplicativo mobile 

A interface mobile é destinada aos munícipes e, a partir da seleção de um bairro, é capaz de 
emitir notificações sobre o seu abastecimento. Além de receber informações sobre a disponibilidade 
de água pelo aplicativo, o usuário pode também reportar a interrupção do abastecimento. As 
contribuições dos usuários em conjunto com os dados coletados pelos dispositivos tornam o sistema 
capaz de emitir informações com maior precisão. Dessa forma, a integração dos componentes aqui 
descritos foram capazes de possibilitar o alcance do objetivo inicial e apresenta a solução 
desenvolvida como uma alternativa viável para o monitoramento do abastecimento urbano em 
municípios com escassez hídrica. 
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos pela pesquisa feita no município de Pau dos Ferros (RN), 
ficou clara importância da existência de uma ferramenta capaz de auxiliar a população pauferrense 
no gerenciamento e na fiscalização do abastecimento de água em suas residências. A partir da 
aceitação dos moradores, deseja-se despertar o interesse do município em questão, assim como 
outros, para a ampliação do projeto. Como o uso de tecnologias de baixo custo, a introdução da 
solução em cidades que estão inseridas em um contexto semelhante ao de Pau dos Ferros pode ser 
efetivada de modo ágil e barato, contribuindo assim para a otimização do acesso à água para a 
população.  
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 
serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 
dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e 
pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 

2 

3 
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MÁVILA 

RESUMO 

O MÁVILA é um projeto que consiste na 

construção de um motor didático utilizando um 

motor de passo que converte a movimentação 

em rotação, bem como faz uso de leds para 

simular a combustão que ocorre no motor. Além 

disso, apresenta um arduíno no qual está contida 

toda a programação, em conjunto com o drive 

A4988, responsáveis pelo movimento do motor 

e por regular a tensão nele. 

 Idealizado para fins didáticos e acadêmicos, o 

projeto tem por benefícios possibilitar um 

melhor aprendizado em disciplinas como 

Automotiva. 

ABSTRACT 

The MÁVILA is a project that consists of the 

construction of a didactic engine using a stepper 

motor that converts the movement in rotation, 

besides using leds to simulate the combustion 

that occurs in the motor. In addition, it has an 

arduino in which all programming is contained, 

along with the unit A4988, responsible for the 

movement of the motor and regulating the 

voltage in it. 

Idealized for didactic and academic purposes, 

the project has the benefits to enable better 

learning in disciplines, such as Automotive. 

1 INTRODUÇÃO 

Quando Hans Christian Oersted, em 1820, descobriu a relação entre o magnetismo e a 

eletricidade, o desenvolvimento para motores elétricos se tornou possível, consideráveis tipos de 

motores foram desenvolvidos e construídos, cada um com sua singularidade, vantagem e 

desvantagens considerando que os primeiros motores funcionavam apenas com corrente continua. 

Nos tempos atuais o avanço tecnológico nessa ária foi crescente de acordo com necessidades 

especificas como: o controle de velocidade e o posicionamento, embora os motores elétricos de 

corrente continua ou alternada possuam a vicissitude de certo controle de posição, a efetividade, 

nesse sentido, e dada ao motor de passo, sendo usado em largas áreas. 

O nosso projeto foi desenvolvido com o intuito de facilitar o aprendizado nessa área, além 

da estrutura do mesmo, por meio de um motor didático, no qual irá proporcionar ao usuário uma 

visão geral, porém de fácil aprendizado, do básico de funcionamento do motor.  

PALAVRAS-CHAVE: Motor, Drive, Arduino, Didático. 

KEYWORDS:    Motor, Drive, Arduino, Didactic. 
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2 METODOLOGIA 

A primeira etapa de implementação consistiu na montagem do circuito utilizando o motor de 

passo, uma fonte regulada em 8V e um arduíno modelo UNO, juntamente com um programa na 

linguagem C e a biblioteca AccelStepper, com o objetivo de controlar o movimento do motor em 

função de um determinado ângulo em consonância com os sinais dos leds, sendo usado o drive 

modelo A4988 que tem por função o controle, sendo assim gerenciando a movimentação do motor 

para que a cada passo seja movimentado seja equivalente a angulação de 1,8º. 

Além disso, efetivou-se o planejamento de uma interface interativa na qual o usuário poderá 

interagir com a tecnologia, informando, por exemplo, a velocidade ou o ângulo, de sua preferência, 

em que o motor deva funcionar.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Um das dificuldades encontradas envolvem o contador de ângulos, que receberia os dados 

do motor, e de acordo com os valores dos ângulos fornecidos pelo usuário, iria assim simular a 

combustão acenda os leds corretamente. 

O segundo empecilho seria uma interface intuitiva que faria a comunicação do usuário com 

o arduíno, de modo que o mesmo informará a velocidade e o ângulo no qual deseja que o motor se

movimente, iniciando e parando a execução a qualquer momento desejado, clicando em um dos

botões encontrados na interface como o apresentado na figura 1.

Figura 1: Interface 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O nosso projeto tem condições de contribuir significativamente para o aprendizado e ensino, 

de forma simplificada e prática. De modo que a segurança dos membros presentes na execução do 

projeto será preservada, além de prender a atenção e concentração dos alunos de forma intuitiva. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Arduíno Modelo UNO 1 

2 Drive Modelo A4988 1 

3 Motor de Passo Dispositivo Eletromecânico 1 

4 Cabo USB Cabo que conecta o arduíno ao computador. 1 

5 Fonte de energia Fonte de tensão. 1 

6 Notebook Core i3, Duol, Dell 1 

7 Banner Material plástico. 1 

8 Protoboard Base plástica. 1 

9 Leds Componente eletrônico semicondutor 3 
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

DENOMINADA METODOLOGIA DE DEMOCRATIZAÇÃO ESCOLAR 

ALMEIDA, A. B. C.¹, SILVA, D. G. C.², SILVA, M. D. N.3, COSTA, L. S.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

A tecnologia social denominada Metodologia de 

Democratização Escolar (MDE), que busca a 

criação de um ambiente de ensino mais 

democrático estimulando o desenvolvimento de 

propostas interdisciplinares, foi aplicada em uma 

escola de Ceará-mirim/RN. Os resultados 

mostram que a ferramenta promoveu 

significativa melhora no rendimento escolar e a 

diminuição dos índices de evasão e reprovação 

discente, além do aumento no número de alunos 

que declararam participar das decisões escolares. 

ABSTRACT 

The social technology called Metodologia de 

Democratização Escolar (MDE), which creates a 

more democratic teaching environment by 

stimulating the development of interdisciplinary 

proposals, was applied in a school in Ceará-

Mirim/RN. The results show that the tool 

promoted a significant improvement in school 

performance and a decrease in student dropout, 

and the increase in the number of students who 

declare to participate in school decisions. 

1 INTRODUÇÃO 

Inúmeras pesquisas indicam que o modelo escolar atual não atende as demandas dos 

estudantes, fazendo com que estes muitas vezes expressem suas dificuldades em estabelecer uma 

relação entre suas vidas e os conteúdos curriculares. O reflexo desta escola “distante” é notado no 

desinteresse dos alunos pela mesma, que tem como principais consequências o déficit no aprendizado 

e a evasão (ARANHA, 2009).  

Para alguns estudiosos, uma das soluções para esse problema passa pela criação de um 

ambiente escolar mais democrático que estimule um maior engajamento participativo dos jovens, 

propiciando aos estudantes o desenvolvimento de habilidades discursivas, de liderança, dentre outras 

capacidades relacionadas com o convívio na comunidade (CORTI & SOUZA, 2009).  

Portanto, diante desse cenário, é urgente e necessário o desenvolvimento de propostas que 

busquem uma mudança nesse quadro de ensino, permitindo uma escola mais eficiente e democrática 

que atendam às necessidades dos jovens estudantes, preparando-os de forma adequada para a nossa 

sociedade. Nesse sentido, o grupo de pesquisa em que se insere este projeto desenvolveu uma 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia Social, Educação, Ensino, Democratização. 

KEYWORDS:  Social Technology, Education, Teaching, Democratization. 
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tecnologia social denominada Metodologia de Democratização Escolar (MDE) e a sua eficiência 

quanto aos índices de rendimento escolar, evasão e reprovação discente e engajamento e participação 

dos estudantes nas atividades propostas foram avaliados. 

2 METODOLOGIA 

Diante do objetivo proposto, a presente pesquisa se caracteriza como exploratória (GIL, 

2008), visto que se busca a compreensão e análise de uma nova tecnologia educacional. No que se 

refere aos métodos empregados, a pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e 

documental, bem como a partir da aplicação de entrevistas e de uso de técnicas de observação.  

A pesquisa teve como público-alvo toda a comunidade acadêmica (alunos, professores e 

servidores) da Escola Municipal Professor Alberto Nicácio da Costa Barbosa, que atua nos anos finais 

do ensino fundamental (6º ao 9º ano) no município de Ceará-mirim/RN.  

Quatro índices diferentes foram analisados para comprovar a eficiência da metodologia: a) 

Índice de Engajamento e Participação dos Alunos (IEPA), b) Média anual da disciplina (MAD) e 

Coeficiente Acadêmico por ano escolar (CA), c) Índice de aprovação, reprovação e abandono 

discente, e d) Índice de Aprovação da Ferramenta (IAF).  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS 

A partir dos eventos, oficinas e projetos desenvolvidos na escola, no ano de 2016, já podemos 

inferir que a tecnologia MDE estimula consideravelmente o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares na escola, o que por si só já é resultado satisfatório e interessante. Entretanto outra 

questão levantada neste trabalho é se esse número de atividades reflete num ensino mais eficiente 

melhorando o rendimento escolar dos alunos e diminuindo os índices preocupantes de reprovação e 

evasão escolar.  

Dos índices analisados, o IEPA nos mostra que houve um aumento no número de alunos que 

declararam participar das decisões escolares, subindo de 53% para 89% dos discentes no início e no 

fim do projeto, respectivamente. Quanto os resultados para MAD e CA destacamos uma melhora de 

rendimento dos alunos de todas as séries, especialmente os do 6º ano, em 2016, que quando 

comparados ao ano anterior apresentaram melhora estatisticamente significante (p<0.05) para quatro 

disciplinas, incluindo Língua Portuguesa.  

Pode-se observar também um aumento no índice de aprovação escolar, passando de 75% em 

2015 para 82,5% em 2016, e uma diminuição considerável dos níveis de reprovação, de 16% (2015) 

para 4,1% (2016). Ainda, os dados do IAF sugerem que a MDE influencia positivamente na vida 

acadêmica discente, sendo as oficinas didáticas as atividades consideradas mais estimulantes (82 

alunos, n=120). 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossos resultados nos permitem inferir que a MDE, dentro das demandas apresentadas, 

estimula o engajamento discente nas atividades escolares propiciando uma aprendizagem mais 

eficiente e significativa que influencia diretamente no rendimento escolar, melhorando as taxas de 

aprovação e reprovação escolar. Por fim, acreditamos que essa metodologia pode ser replicada 

propiciando melhorias na qualidade de ensino de escolas públicas.  
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PROGRAMA SUSTENTÁVEL DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA - PROSA 

RESUMO 

Na atualidade, vivemos simultaneamente com a 

crescente demanda por água e com o seu 

desperdício, Com isso, o objetivo deste projeto é 

apresentar uma proposta alternativa para o 

reaproveitamento da água nas áreas urbanas 

brasileiras utilizando-se um kit de bombeamento 

movido à energia solar. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa bibliográfica, o registro em diário 

de bordo, a construção do sistema, do protótipo 

e de uma animação. Dentre os resultados, 

espera-se que contribua para o uso consciente e 

racional da água distribuída na residência, 

evitando o desperdício.  

ABSTRACT 

Nowadays, we live simultaneously with the 

increasing demand of water and its waste, 

mainly at the domestic environment. With this, 

the following project aims to build a system 

which reuses the water of the washing machine, 

directing it to the toilet, using a pumping device 

moved by solar energy.  The methodology used 

was bibliographical research, logbook record, 

system building, prototype, animation. In the 

result, it is expected to contribute for the 

conscious and rational use of the water which is 

distributed at the house, avoiding waste. 

1 INTRODUÇÃO 

A cidade contemporânea tem apresentado desafios dos mais diversos frente a um 

crescimento acelerado. Locus das principais inovações e de oportunidades, a cidade, enquanto 

materialização do espaço urbano (Corrêa, 2002) também tem sido o palco de sérios problemas 

socioambientais decorrentes, principalmente, da industrialização e do processo de urbanização que 

trouxeram em seu bojo a cidade como um dos mais importantes e complexos organismos do mundo 

moderno. 

É notório que o aumento populacional nas áreas urbanas, aliado ao desenvolvimento 

industrial, tecnológico e dos serviços, impacta diretamente na demanda por recursos da natureza. 

No entanto, é preciso considerar que os elementos naturais não devem ser utilizados de forma 

indiscriminada pois comprometerá ainda mais a qualidade de vida na terra. O desenvolvimento, 

portanto,  deve ser buscado sob o viés da sustentabilidade. Segundo Jacobi (2003, p. 195) 

O desenvolvimento sustentável somente pode ser entendido como um processo no 

qual, de um lado, as restrições mais relevantes estão relacionadas com a exploração 

PALAVRAS-CHAVE: reutilização, água, sistema, consciente. 

KEYWORDS:  reuse, water, system, conscious. 
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dos recursos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e o marco institucional. 

De outro, o crescimento deve enfatizar os aspectos qualitativos, notadamente os 

relacionados com a eqüidade, o uso de recursos .    
A noção de desenvolvimento sustentável está, portanto, ligada a interligação das esferas econômica, 

social, política, ambiental e cultural necessitando de esforços interdisciplinares para a sua 

compreensão e execução. No caso do espaço urbano essa preocupação torna-se urgente tendo em 

vista que, na atualidade, as cidades abrigam o maior número de populações do planeta e os seus 

territórios apresentam um avançado quadro de degradação dos recursos da natureza, em especial nas 

metrópoles.  

         Dentre as adversidades no espaço urbano o saneamento básico e a distribuição das águas são 

dos mais discutidos. Isto porque o acesso a esses serviços básicos é fundamental para a vida 

humana e mais, para uma vida com qualidade, saudável (Martine; McGranahan, 2010). No entanto, 

no que se refere à água, os serviços enfrentam uma série de problemas como mananciais 

contaminados e o desperdício tanto na distribuição quanto no uso, seja doméstico, na agricultura ou 

na indústria (Tucci, 2008). No Brasil, ter acesso à água potável é um dos direitos assegurados pela 

lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. No entanto, os fatores mencionados ameaçam violar a 

legislação de 2007, embora o país disponha de uma considerável reserva de água potável. Estudos 

apontam que o desperdício é um dos grandes vilões quando se analisa os serviços ligados aos 

recursos hídricos. No Brasil, quase 50% da água potável é desperdiçada antes de chegar ao destino 

final em virtude de vazamentos, redes clandestinas e sucateamento de infraestrutura de distribuição, 

tornando o país um dos campeões do desperdício desse recurso no planeta. (Fieltz, 2006). 

Uma das alternativas apontadas como estratégia para fazer frente à crise da água é a sua 

reutilização, incentivada, inclusive na nova Política Nacional de Recursos Hídricos (Mota; 

Manzanares; Silva, 2006). Embora seja uma prática usual em outros países, no Brasil o reuso é 

pouco incentivado e explorado seja pelo poder público, empresas e população em geral.  

O reaproveitamento da água é uma prática que permite o uso consciente e racional de um 

bem essencial ao desenvolvimento socioeconômico e a sua implementação deve ser incentivada. 

Este trabalho aponta e tem como objetivo geral apresentar uma proposta alternativa para o 

reaproveitamento da água nas áreas urbanas brasileiras utilizando-se um kit de bombeamento 

movido à energia solar, denominada Programa Sustentável de Reutilização da Água - PROSA. Para 

tanto, temos como objetivos específicos estudar o processo de urbanização brasileira e suas 

consequências para os serviços ligados a água, desenvolver um sistema de reutilização da água 

utilizando-se um kit de bombeamento movido a energia solar e produzir uma animação por 

legendas usando o programa After Effects, para apresentar a proposta em um ângulo completo, 

permitindo a visualização e o entendimento do sistema.  

Diante do exposto, a pesquisa se justifica, pois o seu desenvolvimento tem suma relevância 

social uma vez que o PROSA pode contribuir para que as populações citadinas repensem sua 

concepção de uso da água, diminuindo o desperdício de um bem vital. Portanto, trata-se de uma 

proposta, de certo modo, inovadora em favor da sustentabilidade, tendo como referência a vivência 

na cidade, fundamentada na busca por uma vida com qualidade para as gerações atuais e para as 

gerações futuras. Por outro lado, o estudo tem possibilitado aos autores o seu crescimento 

intelectual com o enveredamento no mundo da pesquisa e o exercício de sua cidadania ao utilizarem 

os conhecimentos científicos para construir uma proposta de intervenção no espaço geográfico na 

tentativa de minorar os problemas postos pela realidade da cidade contemporânea.  

2 METODOLOGIA 

A pesquisa segue alguns caminhos. Inicialmente foi necessária uma detalhada pesquisa 

bibliográfica acerca das temáticas envolvidas no projeto. Em seguida decidimos desenvolver uma 

proposta para o reuso da água residual tendo como público alvo os moradores de residências 
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horizontais e repartições públicas em geral. O passo seguinte foi verificar a viabilidade técnica e 

econômica do projeto. Após algumas análises, descobrimos no mercado equipamentos com preço 

acessível. Em seguida planejamos um sistema de tubulação associado a um kit de bombeamento 

que utilizará painéis solares. A próxima fase consistirá na construção de um protótipo do sistema e 

de uma animação para visualização da proposta, melhor detalhada em: 

Sistema de Tubulação 

O dispositivo iniciará na ligação de saída da água utilizada na máquina de lavar, por uma 

mangueira acoplada em um adaptador marrom de PVC roscável e soldável na parede, com o intuito 

de conectar a canalização com tubos de PVC de baixo custo com que será instalada na lavanderia, 

para água ser levada ao reservatório subterrâneo, cilíndrico, de PVC, com capacidade de 

500L.  Esta medida pode variar, a depender do consumo da residência. Em seguida, haverá uma 

elevação desta água de reuso para outro reservatório erguido acima do banheiro e a partir daí 

distribuindo para os vasos sanitários, para este processo, usaremos uma bomba elétrica de 12 v 

movida à energia solar produzida por placas solares de 260wp, ela será responsável por impulsionar 

a água do reservatório até a caixa de descarga. 

Animação da Tubulação 

Uma animação foi criada para maior entendimento do sistema, visando apresentar a 

proposta em um ângulo completo. Para isso, utilizamos como ferramenta os programas Video 

Scribe, Rawshorts, After Effects. Estes auxiliarão na criação de um roteiro escrito com a animação 

por legendas. 

Protótipo do Sistema 

A princípio, o protótipo do sistema será construído a partir de materiais reutilizados, 

principalmente madeira e canos descartados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao longo da feitura do trabalho, visualizamos que o protótipo inicial não teria viabilidade 

técnica, pois incluímos outras fontes de água para reuso, descartando o primeiro modelo 

desenhado:   

Desse modo, esperamos que o PROSA contribua para o uso consciente e racional da água 

distribuída, evitando o desperdício. Outro resultado desejado é a disseminação da ideia do reuso da 

água através do bombeamento movido à energia solar que por sua vez não afetará os gastos com 

energia elétrica já que a mesma não será utilizada na distribuição da água do reservatório do reuso. 

Outro resultado pretendido é que a nossa proposta possa servir como um dos modelos para 

um conceito de construção inteligente, contribuindo assim para uma vida com qualidade. Nessa 

perspectiva, o projeto também pode se apresentar como possibilidade de aplicar na realidade 

concreta a teoria a respeito da sustentabilidade. Por fim, o PROSA pode ser utilizado como 

ferramenta para a educação ambiental, auxiliando no consumo consciente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os problemas do mundo moderno têm chamado a atenção para as questões relacionadas ao 

uso dos recursos da natureza. Tendo em vista que o mundo superou a marca dos sete bilhões de 

pessoas e que a maioria habita áreas urbanas, é para a cidade que os olhares acadêmicos se voltam 

na tentativa de minorar as adversidades e permitir uma vida com qualidade e um ambiente saudável. 

Porém, essa questão tem esbarrado em torno de discursos que apregoam a dificuldade de 

concretizar a ideia da sustentabilidade.  

Ao longo da pesquisa, percebemos que a aplicação do conceito de desenvolvimento 

sustentável é possível e, além de não ter um custo econômico exorbitante, possibilita um equilíbrio 

entre as diversas esferas da vida em sociedade. Desse modo, os questionamentos sobre a 

aplicabilidade da teoria foram, de certo modo, respondidas através das leituras e construção do 

trabalho. Assim, acreditamos que a cidade enquanto local de moradia e categoria analítica devem 

ser revistas para que se encontre um equilíbrio entre o bem viver e o progresso econômico. 

Ressaltamos, ainda, que este estudo teve uma contribuição significativa no nosso processo 

educacional, uma vez que o projeto nos conduziu a novas discussões e questionamentos em relação 

às nossas práticas cotidianas enquanto consumidores bem como ao nosso papel enquanto cidadãos. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 
 Notebook Utilizado para transmitir a animação do 

sistema para a televisão. 

      1 

2 
Protótipo Utilizada para os avaliadores visualizarem a 

proposta do dispositivo. 

      1 

3 
 Televisão de LED Será utilizada para transmitir a animação do 

sistema. 

      1 
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EDUCOAMBIENTAL: CONSTRUÇÃO E USO DE UM APLICATIVO 

ANDROID NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

SILVA, M. E. L¹, SOARES, L. C², PEREIRA, P. B. A3, COSTA, L. S4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

O rio Ceará-Mirim, um dos maiores do estado do 

Rio Grande do Norte, vem sofrendo com intensos 

problemas de poluição hídrica. Nesse sentido, 

este trabalho visa desenvolver um aplicativo, 

denominado Educoambiental, visando à 

reeducação e conscientização da população local 

sobre a preservação do rio. Espera-se a partir 

disto, além do resgate cultural, potente 

ferramenta de educação ambiental, estimulando 

a população a atuar de forma mais enfática na 

preservação de seu maior patrimônio hídrico. 

ABSTRACT 

The Ceará-Mirim River, one of Rio Grande do 

Norte state's largest, has suffered from intense 

problems of water pollution. In this sense, this 

work aims to develop an application, called 

Educoambiental, aiming at the reeducation and 

awareness of the local population. It is expected 

a powerful tool of environmental education, 

stimulating the population to act more 

emphatically in the preservation of its greater 

water heritage. 

1 INTRODUÇÃO 

A água, presente em todo ser vivo, é essencial para nossa sobrevivência, porém nos últimos 

tempos vivenciamos um descaso com gerenciamento desse recurso, nos levando a uma crise hídrica 

sem precedentes (Mendonça e Cunha, 2017). Corriqueiramente, jornais noticiam rios secando, 

poluídos e se tornando improprio para uso o que traz a luz das discussões a necessidade de 

preservação dos nossos rios, para que a próxima geração possa desfrutar dessa riqueza natural e saiba 

tirar o melhor dela (Sanchez, 2013).  

Portanto, é de suma importância se desenvolver estratégias que possam minimizar essa 

problemática, conscientizando a população da necessidade da preservação de nossos recursos 

hídricos. E levando em consideração que a tecnologia digital vem sendo amplamente utilizado como 

ferramenta de educação ambiental, buscaremos desenvolver um aplicativo educacional destinado a 

população local de Ceará-Mirim/RN abordando a história do rio, bem como seus aspectos culturais e 

econômicos.  

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente, Educoambiental, Android, Ceará-Mirim, Poluição. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by commas. 
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2 METODOLOGIA 

O projeto terá como público-alvo a população de Ceará-Mirim/RN, especialmente os jovens 

estudantes das escolas públicas local. As atividades desta pesquisa foram estruturadas em etapas 

interligadas, nas quais são elencados os conhecimentos necessários para a elaboração do aplicativo 

Educoambiental, dentre outras características relevantes para sua estruturação. As quatro etapas 

envolvidas são: pesquisa do tema; arquitetura do aplicativo; revisão do aplicativo; consolidação e 

validação do aplicativo com relação à sua estruturação e funcionalidades. 

Na etapa de pesquisa do tema, além da revisão bibliográfica aprofundada, entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas com algumas pessoas influentes e conhecedoras da história da 

cidade com o rio. Todos esses dados coletados estão sendo aplicados na etapa de arquitetura e 

estruturação do aplicativo, que terá como funcionalidades a exibição de trechos das entrevistas 

contando a história de pessoas da região com o rio, o mapeamento da área do rio e seus olheiros, 

jogos educativos e de perguntas e respostas (Quiz), além de um gibi digital contendo lendas 

envolvendo o rio e personagens da cidade. A ferramenta para o desenvolvimento do aplicativo é o 

MIT APP inventor, uma ferramenta gratuita e de fácil acesso. As etapas de revisão e consolidação do 

aplicativo serão realizadas a partir da interação com o público-local, especialmente jovens estudantes 

de escolas públicas do município, através de oficinas e palestras. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos a partir do desenvolvimento deste projeto construir uma potente ferramenta para 

uso no processo de educação ambiental, estimulando a população de Ceará-Mirim a atuar de forma 

mais enfática na preservação de seu maior patrimônio hídrico. Dentro dessa perspectiva, as entrevistas 

permitiram um levantamento histórico, cultural e econômico do rio, registrado em mais de cinco horas 

de vídeo e áudio. Estas também serviram para construção de um gibi digital, contendo até o momento 

três histórias contadas de forma dinâmica e interativa, tendo os entrevistados como personagens, o 

que permitirá aproximar a população da plataforma. As histórias podem ser acessadas no link 

https://Pixton.com/hq:ugflgn3o. No que diz respeito ao aplicativo, o seu protótipo está em fase final 

de desenvolvimento, faltando apenas ajustes no design e aperfeiçoamento em alguns quesitos, que 

serão modificados ao decorrer do projeto. O modelo do protótipo descrevendo como serão cada tela, 

e algumas das funções dos botões pode ser visto em 

https://www.gliffy.com/go/share/sm83g21iagc9mspj4k9r.   

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aplicativo Educoambiental aparece como uma ferramenta importante no processo de 

educação e conscientização ambiental da população de Ceará-Mirim/RN no que diz respeito a 

preservação do seu maior patrimônio hídrico, apresentando essa temática para as discussões da 

sociedade local e reforçando as políticas de combate a poluição e recuperação do rio.   
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The umbu tree’s fruit presents conditions to alcoholic fermentation. This work aims
to explore the umbu potential to produce beverages carrying out the sensory
evaluation and the microbiology stability of it.  The umbu pulps are being acquired
from a local supplier in Currais Novos/RN city, and the fermented prepared in the
Bioprocess Lab of IFRN – Currais Novos Campus. The analyses will be realized
over the project validity period.
KEYWORDS: umbu tree, alcoholic fermentation, analyses.

Alexia Leisy Araújo Costa
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IFRN – Campus Currais Novos

O fruto do umbuzeiro apresenta condições para a fermentação alcoólica. O
trabalho tem por objetivo explorar o potencial de utilização de umbu na
elaboração de bebidas realizando a avaliação sensorial e microbiológica da
mesma. As polpas de umbu estão sendo adquiridas de um fornecedor de Currais
Novos, e os fermentados elaborados no laboratório de Bioprocessos do IFRN –
Campus Currais Novos. As análises ainda serão realizadas ao longo do período
de vigência do projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Umbuzeiro, fermentação alcoólica, análises.

O umbu possui uma elevada riqueza em carboidratos fermentescíveis e demais nutrientes. O extrato possui ótimas condições ao desenvolvimento da
fermentação alcoólica. Com a adição da levedura (Saccharomyces cerevisiae), agente da fermentação alcoólica utilizados industrialmente, acontece a
fermentação alcoólica do suco da fruta que produz álcool etílico como produto principal, e muitos outros componentes secundários, os quais contribuem
para as características sensoriais dos produtos fermentados. A natureza e as qualidades dos componentes dependem da matéria-prima utilizada, do
agente da fermentação e da condição do processo do sistema de envelhecimento (AQUARONE et al, 2001).
O vinho, desde sua preparação, e principalmente durante sua conservação está sujeito às alterações microbianas, as quais podem depreciá-lo e mesmo
torná-lo impróprio ao consumo (HASHIZUME, 2001).
Segundo Penna (1999), avaliação sensorial intervém nas diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento de produtos; como na seleção e caracterização
de matérias primas, na seleção do processo de elaboração, no estabelecimento das especificações das variáveis das diferentes etapas do processo, na
otimização da formulação, na seleção dos sistemas de envase e das condições de armazenamento e no estudo de vida útil do produto final.
Com base nesse contexto, o presente trabalho visa o aproveitamento de frutos da Caatinga, especificamente o umbu, para a produção, análise da
estabilidade microbiológica e das características sensoriais de fermentados alcóolicos, valorizando a espécie (Spondias tuberosa), contribuindo para a
elaboração de produtos inovadores pelo uso de frutos regionais.

REFERÊNCIAS 

INTRODUÇÃO

Jordan Dias de Souza Silva
jordan.dias@academico.ifrn.edu.br

IFRN – Campus Currais Novos

.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E 

DISCUSSÕES 

Espera-se ao final do projeto obter-se uma bebida que, do ponto de vista
microbiológico, sejas estável e que não ofereça riscos à saúde além de
comprovada vida útil (vida de prateleira), além de apresentar-se
sensorialmente agradável.
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ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO SENSORIAL E ESTABILIDADE 
MICROBIOLÓGICA DO FERMENTADO ALCOÓLICO DE UMBU 

O vinho de umbu obtido pode representar uma forma de aproveitamento
deste fruto para o desenvolvimento de produtos inovadores, com caráter
regional e de valor agregado. Os autores agradecem ao CNPq por meio do
programa PIBIC/EM pelo apoio financeiro.
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This study aims to analyze the interorganizational relationships present in
the environment of the Incubadora Tecnológica Natal Central (ITNC),
located at the IFRN Campus Natal Central. Focusing on the six categories
addressed by Oliver (1990) (need, asymmetry, reciprocity, efficiency,
stability and legitimacy). For this, a semi-structured script was developed,
of a qualitative nature, applied to the Manager of the Incubator. In the
analysis of the information collected, it was observed the existence of ties
of cooperation with the ITNC and among the incubated ones.
KEYWORDS: Interorganizational Relations, Incubator, Motivational
Categories.
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georgewagnerdepaula@gmail.com

IFRN Campus Natal Central

Este estudo objetiva analisar as relações interorganizacionais presentes
no ambiente da Incubadora Tecnológica Natal Central (ITNC), localizada
no IFRN Campus Natal Central. Tendo por foco as seis categorias
abordadas por Oliver (1990) (necessidade, assimetria, reciprocidade,
eficiência, estabilidade e legitimidade). Para isso, foi desenvolvido um
roteiro semiestruturado, de caráter qualitativo, aplicado junto a Gerente
da Incubadora. Na análise das informações levantadas, observou-se a
existência de laços de cooperação com a ITNC e entre as incubadas.
PALAVRAS-CHAVE: Relações Interorganizacionais, Incubadora,
Categorias Motivacionais.

REFERÊNCIAS 

INTRODUÇÃO

.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As informações colhidas possibilitam perceber que as organizações
procuram se abrigar na incubadora com o propósito de adquirir melhor
capacitação para gerir seus negócios. Para que, assim, possam
aperfeiçoar os seus produtos e/ou serviços ofertados. Que o clima dentro
da Incubadora é de cordialidade e não competitivo. Pois, não há empresas
que, por causa dos seus conhecimentos, exerça maior influência, formal
ou informalmente, sobre as demais. Observa-se, ainda, que a troca de
conhecimento entre as próprias incubadas ou entre a ITNC e as empresas
é um fator que motiva a incubação. Contudo, não são compartilhados
conhecimentos tecnológicos, mas, informações de caráter gerencial ou
administrativo, como, por exemplo, uma nova ferramenta de gestão.

METODOLOGIA 

• GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed.
Ediitora Atlas SA, 2008.

• MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação
aplicada. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

• OLIVER, Christine. Determinants of interorganizational relationships:
Integration and future directions. Academy of management review,
Briarcliff Manor, Nova York, v. 15, n. 2, p. 241-265, 1990.

Este estudo de caso apresenta uma tipologia de pesquisa classificada
como descritiva e exploratória. Em virtude de descrever as
características de um determinado grupo. E, também, de propiciar uma
visão mais ampla sobre o fenômeno pesquisado (GIL, 2008).
O instrumento utilizado para o levantamento das informações deste estudo
foi um roteiro semiestruturado, aplicado mediante uma técnica qualitativa
denominada de entrevista em profundidade.

A INCUBADORA TECNOLÓGICA NATAL CENTRAL – ITNC E SUAS 
RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS 

Esta pesquisa possibilitou perceber que as micro e pequenas empresas
procuram os serviços de incubação com o propósito de estabelecer laços
de cooperação para suprir as necessidades existentes por recursos
escassos no mercado, aperfeiçoar a qualidade de produção, ter maior
influência no mercado, adquirir uma maior estabilidade, obter sinergia e
cooperação com outras organizações e, por fim, para alcançar mercados
potenciais.

ABSTRACT 

As informações levantadas também evidenciam que diversos gestores
buscam os serviços da ITNC devido a alguma deficiência na gestão dos
seus empreendimentos, como, por exemplo, na área de gestão ou
financeira. Outra demanda que os empreendedores buscam é o
aprimoramento de seus produtos e/ou serviços, através da contratação
dos alunos do IFRN, como estagiários. E, também, que as empresas
buscam criar laços de cooperação com a ITNC para reduzir os riscos do
mercado. Por fim, percebe-se que as empresas nascentes procuram
atrelar seus nomes ao da Incubadora em virtude da credibilidade,
prestígio e reconhecimento que o IFRN tem perante o mercado.

Em virtude de possuir a finalidade de coletar dados primários, frente a
Gerente da Incubadora, em relação as relações de cooperação
existentes no ambiente da ITNC.
Já o tratamento das informações levantadas possui um caráter
qualitativo, a fim de possibilitar uma melhor visão e entendimento do
contexto do problema a ser analisado (MALHOTRA, 2001).

RESUMO 
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No contexto contemporâneo, observa-se que aspectos como as incertezas
inerentes ao ambiente empresarial, o crescente avanço tecnológico, entre
outros, têm levado as instituições a praticarem, estrategicamente, novas
formas de gestão, a fim de que possam se tornar mais enxutas e
competitivas. Nesse contexto, as práticas administrativas, de forma
cooperada, têm se mostrado como potenciais fontes de vantagens
competitivas, e como estratégia de sobrevivência das organizações. Em
especial, das micro e pequenas empresas de base tecnológica.

Assim, diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral
analisar as relações interorganizacionais existentes entre as empresas
incubadas ou que já se graduaram no ambiente da Incubadora
Tecnológica Natal Central (ITNC), localizada no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN,
Campus Natal Central. Para isso, este trabalho tem, como objetivos
específicos, verificar os motivos que levam esses atores organizacionais
a criarem e manterem a parceria com a ITNC, e de descrever os
elementos que definem essas relações com a incubadora.
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Some content needs playfulness to motivate students to study and
facilitate learning. The objective of this work is to report the construction
of an edible cellular model by a group of IFRN - NC students and to
verify if there was interest in the subject and its content. This work
induced students to creativity, taking them away from the convenience
of traditional classes, approaching innovative and different
methodologies, approaching innovative and different methodologies,
making them realize that one does not only learn in the classroom.
KEYWORDS: teaching, learning, biology, cell, metodology.
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Alguns conteúdos necessitam de ludicidade para motivar os alunos a
estudar e facilitar a aprendizagem. O objetivo desse trabalho é relatar a
construção de um modelo celular comestível por um grupo de alunos
do IFRN - NC e verificar se houve interesse na disciplina e seu
conteúdo. Este trabalho induziu os alunos à criatividade, tirando-os da
comodidade das aulas tradicionais, abordando metodologias
inovadoras e diferentes, fazendo-os perceber que não se aprende
apenas em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: ensino, aprendizagem, biologia, célula,

metodologia.

O objetivo desse trabalho é aproximar os alunos da disciplina de Biologia e tornar a aula mais divertida, bem como explorar a criatividade dos alunos
a partir da construção de um modelo de célula comestível no qual fossem capazes de identificar os tipos de células, suas partes e funções,
contextualizando com os conhecimentos abordados em sala de aula. O presente trabalho é o relato de caso de um grupo da turma de 3º ano
Integrado em Química do Campus Nova Cruz na disciplina de Biologia 1. Tal metodologia pode ser uma ferramenta eficiente na fixação do conteúdo e
desenvolvimento intelectual.
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Nessa atividade prática, utilizou-se alguns alimentos para a fabricação da “maquete celular comestível”, os quais simbolizavam algumas das
principais estruturas da célula. Optando-se pela representação de uma célula eucariótica e adotando-se como material de apoio o livro Biologia em
contexto (AMABIS & MARTHO, 2016). Um bolo foi empregado como base para a construção do modelo celular comestível e as estruturas celulares
foram obtidas por meio de uma pasta à base de leite em pó, granulado de bolinhas, pavê cremoso e corantes comestíveis. Ao término, todas as
estruturas foram identificadas com o emprego de plaquinhas, onde o grupo fez uma breve apresentação ao professor.

CONSTRUÇÃO DE CÉLULA COMESTÍVEL COMO FACILITADORA DO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA: 

ESTUDO DE CASO 

A ludicidade presente neste trabalho induziu os alunos à criatividade,
tirando-os da comodidade das aulas tradicionais, abordando metodologias
inovadoras e diferentes, fazendo-os perceber que não se aprende apenas
em sala de aula.

ABSTRACT

Componente Estrutura Alimento Coloração

Membrana 
Plasmática

Glicocálix Pasta de leite em 
pó

azul

Proteína Integral Pasta de leite em 
pó

Rosa

Proteína Periférica Pasta de leite em 
pó

Azul

Colesterol Pasta de leite em 
pó

Vermelho

Citoplasma Citosol Pavê cremoso Creme
Organela (mitocondria) Pasta de leite em 

pó
Verde e 
amarelo

Organela (ribossomos) Granulado de 
bolinhas

Organela (R.E.) Pasta de leite em 
pó

Cinza

Organela (Complexo 
de Golgi)

Pasta de leite em 
pó

Amarelo

Organela (centríolo) Pasta de leite em 
pó

Laranja

Organela (lisossomos) Pasta de leite em 
pó

Núcleo carioteca Bombom Chocolate
nucléolo Pasta de leite em 

pó
Vermelho

cariolinfa Beijinho Branco
cromatina Pasta de leite em 

pó
Laranja
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O bolo utilizado possuía uma depressão no centro, que foi preenchida por
um creme pastoso, simbolizando o citosol da célula (Figura 1). As bordas
em torno da depressão foram transformadas na membrana celular,
utilizando uma pasta comestível e moldável a base de leite em pó. As
demais estruturas foram produzidas empregando-se a mesma pasta e
identificadas por tamanhos, formatos e cores diferentes. (Tabela 1)
As atividades lúdicas possibilitam momentos de prazer, autoconhecimento
e integração dos envolvidos (FORTUNA, 2001). A maquete celular
comestível, fabricada pelos próprios alunos, demonstrou uma eficiência
significativa na aprendizagem dos conteúdos de Biologia Celular e
Molecular presentes na ementa do Integrado Regular, pois, produziu uma
maior fixação e contextualização dos referidos assuntos. Outros trabalhos
dessa natureza podem ser desenvolvidos, visto que são fáceis de
executar e trazem um imenso retorno de aprendizagem.

Figura 1: Célula comestível

Tabela 1: Identificação e composição do modelo 

celular comestível
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The project aims to discuss the issues related to the presence of the LGBT +

population in the Brazilian Labor Market, seeking to deepen in the Technology

area. This population suffers discrimination and other kinds of prejudice when

trying or entering the labor market. In addition to the bibliographical research, we

have already collected statistical data about the current situation of LGBT +

insertion in the market and interview professionals already working in the

technological area, due to the absence of material aimed at this area.

KEYWORDS: Labbor Market, LGBT +, discrimination; technology

O projeto tem por objetivo discutir as questões relacionadas à presença da

população LGBT+ no Mercado de Trabalho no Brasil, buscando nos

aprofundar na área da Tecnologia. Essa população sofre discriminação e

outras formas de preconceito quando tentam ou quando se inserem no

mercado de trabalho. Além da pesquisa bibliográfica, levantamos dados

estatísticos já existentes sobre o atual quadro da inserção dos LGBT+ no

mercado e entrevistaremos profissionais que já atuam na área tecnológica,

tendo em vista a ausência de material voltado para essa área.

PALAVRAS-CHAVE: Mercado de trabalho, LGBT+, discriminação, tecnologia.

O presente trabalho trata das reflexões iniciais do projeto de pesquisa “Mercado de Trabalho e população LGBT+: entre números e desafíos” que tem por objetivo discutir as

questões relacionadas à presença da população LGBT+ no Mercado de Trabalho no Brasil, buscando nos aprofundar na área da Tecnologia. A população das Lésbicas, Gays,

Bis, Transexuais, Transgêneros, Intersexuais e outros (representado pelo símbolo de +) configuram-se atualmente como uma minoria social de importante expressão no Brasil,

eles e elas sofrem discriminação e outras formas de preconceito sejam elas de forma verbal ou física quando tentam ou quando se inserem no mercado de trabalho. A população

LGBT+ ainda é vista por parte da população como anormal, passando então por processo de sociabilidade muito difícil por carregarem tal característica (GUIMARÃES, 2004). Os

principais ambientes de sociabilidade do atual contexto como a escola e o trabalho ainda se apresentam como hostis no que diz respeito a aceitação dessa população. Provocar

uma reflexão sobre tais questões torna-se então fundamental, para pensarmos não só a inserção neste mercado de trabalho, mas também a qualidade desta inserção,

principalmente no sentido de chances de acesso a todas as áreas. As reflexões que pretendemos realizar configuram-se na atual sociedade como uma importante contribuição

nas discussões sobre o Trabalho no contexto escolar, tendo em vista o importante papel do Instituto Federal do Rio Grande do Norte enquanto instituição de Educação

Profissional e Tecnológica comprometida com uma formação integral de seus estudantes. Tal análise apresenta-se de suma importância, tendo em vista a representação da

escola como o primeiro ambiente de sociabilidade após a família.
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O processo de conquista por direitos configura-se a cada dia como algo incessante, pois não basta acesso, mas como também a qualidade e a igualdade nesse acesso, e para isso se fazem necessários criar leis de

inclusão à população LGBT ao mercado de trabalho. Em um estudo feito pela Consultoria Santo Caos, 43% dos entrevistados afirmaram ter sofrido algum tipo de discriminação por sua orientação sexual ou

identidade de gênero. Outro estudo, ainda mais alarmante, elaborado pela empresa Elancers, constata-se que 38% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT para cargos de chefia, e 7% não

contratariam em hipótese alguma (PASSATORE, 2016). A principal referência no Brasil de ações que garantem um ambiente igualitário a todos é o Fórum de Empresas e Direitos LGBT (CERIONE, 2016). Através

deste trabalho busca-se desenvolver um site para armazenar os dados coletados através das entrevistas sobre a dificuldade que a população LGBT+ enfrenta ao entrar no mercado de trabalho, assim como a

sistematização das estatísticas encontradas. Poder contribuir com a população LGBT+, buscando a reflexão, entre as pessoas que tiverem acesso ao site, sobre o preconceito enfrentado por essas pessoas dentro

do ambiente de trabalho, seja na área tecnológica ou em qualquer área de trabalho. Assim como corroborar com os estudos sobre a área da diversidade e o mercado de trabalho. Ampliando a visão dos estudantes

a respeito da importância do debate sobre a inserção e o respeito à diversidade no mercado de trabalho.
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c.eduardo@acadêmico.ifrn.edu.br
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A pesquisa consistirá além do levantamento bibliográfico, em buscarmos e sistematizarmos

alguns dados estatísticos já existentes sobre o atual quadro da inserção dos LGBT+ no

Mercado de trabalho, num contexto mais geral, tendo em vista a ausência de material voltado

para a área da tecnologia. Por fim entrevistar profissionais que já atuam na área para

compreender as trajetórias e os desafios encontrados por esses na profissão, as entrevistas

ocorrerão de forma semi-estrturada. Se faz necessário trazermos reflexões sobre a questão do

trabalho como a realização e uma das mais importantes faces na vida do ser humano, à

medida que este ser tece sua história em torno das atividades que desempenha para um digno

sustento, estar inserido nesse campo é fundamental. Com esse intuito objetivamos ao

obtermos os primeiros dados do nosso trabalho, o desenvolvimento de um site contendo as

informações adquiridas através da pesquisa.

Mercado de Trabalho e população LGBT+: entre números e 
desafios.

Durante a construção do projeto tivemos dificuldades em encontrar referências bibliográficas acerca da

população LGBT+ no mercado de trabalho da tecnologia, assim como as estatísticas. Como apontado no

Projeto Político Pedagógico do IFRN, o papel social de instituição que deve agir como transformadora

social assegurando processos de ensino e aprendizagem inclusivos e democráticos (IFRN, 2012). A

instituição com tais objetivos alia-se ainda nessa pauta da inclusão da população LGBT+ no Mercado de

trabalho, o fato de ser uma escola que tem como um de seus pilares o trabalho, e por isso no que toca este

aspecto, a formação integral proposta deve abranger todas as diversidades, sendo capaz também de

provocar reflexões no mundo do trabalho que receberá os estudantes formados nessa instituição.

ABSTRACT

LGBT+ e o Mercado de trabalho

LGBT+ que não assumiriam a orientação sexual

Empresas que não contratariam LGBT+ para cargo de chefia

Empresas que não contratariam em hipotese alguma LGBT+
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Resumo

O Projeto Fotografia Artística consistiu na

realização de oficinas no campus do IFRN – Nova

Cruz que incentivaram a criatividade, sensibilidade

e percepção dos participantes ao olhar o mundo à

sua volta e registrá-lo através da técnica da

fotografia digital. As oficinas exploraram aspectos

técnicos, históricos e sociais que permeiam a

imagem fotográfica. Enfatizou-se a utilização de

novos olhares a partir da cultura e vivências de

cada cursista.

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia, Arte, Cultura, Criatividade,

Sensibilidade.
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Considerações Finais

Resultados Alcançados

• Obtenção de conhecimentos básicos sobre a utilização de uma

câmera fotográfica, além de noções e técnicas sobre tal linguagem,

incluindo aspectos históricos.

• Aquisição de um novo olhar sobre o universo que o cerca,

percebendo-o de maneira mais intuitiva, estabelecendo valor e

importância à natureza e elementos que o cerca.

• Realização de Exposição fotográfica com material produzido ao

longo das oficinas.

• Criação de uma página na Web com informação e exposição dos

trabalhos realizados.

Metodologia

BARBOSA, Ana Mae (org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo:

Cortez, 2003.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte. Brasília: MEC/SEF, 1997

KOSSOY, Boris. Fotografia e História. São Paulo:Ateliê Editorial, 2001.

• Aulas expositivas e dialogadas com recurso

multimídia explorando conceitos e técnicas

básicas sobre a utilização da câmera fotográfica

e a evolução da fotografia, desde o seu

surgimento até a sua popularização nos dias

atuais.

• Simulação de mini estúdio improvisado para

exercícios que estimularam a prática com

criatividade.

• Prática de fotografia com câmeras e celulares.

FOTOGRAFIA ARTÍSTICA: EXERCITANDO O OLHAR SENSÍVEL 

A realização das oficinas fotográficas estimularam a capacidade de

percepção dos alunos, difundindo e refletindo junto à comunidade local

saberes relacionados a Arte e a Cultura como integrantes da função social

do IFRN.

Pretende-se expandir o projeto como atividade contínua e oportunizar a

participação de outras pessoas da comunidade acadêmica e da região.

Foto: Arquivo pessoal do coordenador do Projeto 

Foto: Iranildo Silva Foto: Arlen Tavares Foto: Arthur Gomes Foto: Eszaú Filho 

Foto: Emanuelle Paixão 

Foto: Micaelly Ferrari Foto: Joabe Melquíades
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A linguagem visual tem-se mostrado cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Seu domínio e conhecimento são 
imprescindíveis para compreender as diversas manifestações que são apresentadas ao nosso redor. A fotografia é uma 
forma comunicativa visual que se tornou bastante popular nos nossos dias e sua utilização para o registro dos fatos 
importantes é um objetivo comum que atende as mais variadas camadas da sociedade. O desenvolvimento dessa técnica 
pode gerar trabalhos significativos, e o uso correto de uma câmera é um importante passo para a eficácia do exercício do 
olhar criativo.

Para Kossoy, a fotografia enquanto "resíduo do passado" evidencia-se como fonte histórica aberta a múltiplas 
significações. Por isso afirma: "assim, uma mesma fotografia pode ser área de estudo em áreas específicas das ciências 
e das artes" (2001. p. 47).

Portanto, a apreensão dessa técnica serve de suporte para ampliar os conhecimentos técnicos sobre tal linguagem, 
exercitando o olhar sensível.



Imprimindo:
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Freire
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Resumo

O trabalho proposto visa trabalhar a interação 

através de apresentações artísticas musicais, 

realizadas pelos alunos do IFRN Campus Nova 

Cruz em escolas públicas, municipais e 

estaduais, da cidade de Nova Cruz e 

adjacências. Com o formato de grupos musicais 

diversos (Erudito e Popular), serão realizados 

ensaios e posteriores apresentações musicais 

com os alunos que já tocam um instrumento 

musical e participam das oficinas de música já 

ofertadas no Campus Nova Cruz. 

PALAVRAS-CHAVE: Música, interação, 

atuações.

O Agreste potiguar possui manifestações artísticas, 

com grupos de música, sendo que acontece de 

muitas vezes não ser feito com uma formatação 

pensada, isto significa que é feito de forma leiga e 

amadora, algo passado por gerações (como é o 

caso do Boi de Reis), mas que no entanto, se 

encontra uma vontade e uma interação entre os 

seus sujeitos. Por isso, diante de nossa formação 

em música - Erudita e Popular, acreditamos ser 

salutar formar grupos musicais com estudantes do 

IFRN Campus Nova Cruz, grupos estes que tenham 

a devida orientação e posterior ênfase em 

apresentações artísticas em escolas da rede 

pública da cidade de Nova Cruz e adjacências. 

Segundo a ideia de permitir o desenvolvimento da 

autonomia dos indivíduos participantes de 

atividades educativas, defendidas por Freire (1996), 

vemos que esta interação da música trabalhada 

pelos estudantes e a comunidade, possibilitará 

ganhos e aprendizados significativos. 

Referências

Introdução

Ewerthon Lucas de 

Oliveira Lima Santos
ewerthon.lucas@gmail.com

.

Considerações Finais

Resultados Alcançados

É esperado que estas  

apresentações realizadas nas 

escolas  públicas de Nova

Cruz- RN, bem como no 

Campus, possibilitem que os

participantes aprendam a 

manter uma boa relação 

interpessoal, obtenham o 

desejo de  trabalhar seus 

próprios limites e dificuldades,  

além de se interessarem  pela 

música, acarretando em uma 

sociedade melhor, onde as

pessoas se relacionam bem e 

não têm tempo ocioso.

Artur Fabiano Araújo de 

Albuquerque
artur.albuquerque@ifrn.edu.br

Metodologia

• DIAS, A. A. C. A gênese sócio-histórica da idéia de interação e

interatividade. Tecnologias na Educação e Formação de Professores.

virtual.ufc.br, 2003;

• FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Coleção leitura. São Paulo: Paz e

Terra, 1996;

• SPOSITO, M. P. Juventude e Educação: interações entre a educação

escolar e a educação não-formal.

• Anais.: II Simpósio sobre Juventude, Violência, Educação e Justiça – o

processo educativo destinado a adolescentes em conflito com a lei no

Brasil e nos Estados Unidos, 2006.

São realizados encontros ou ensaios, onde os 

estudantes do IFRN-NC, apenas aqueles que já 

participam das oficinas de Música ministradas no 

Campus ou já tocam instrumento musical, 

trabalham seu repertório musical diversificado. 

Posteriormente, nas escolas públicas em que já foi 

apresentada essa proposta de interação, os 

jovens, em formatos de grupos musicais diversos, 

irão realizar apresentações musicais, a fim de que 

os membros do corpo, tanto do IFRN Campus 

Nova Cruz como das escolas públicas de Nova 

Cruz e adjacências, tenham a oportunidade de 

trocar experiências e de apreciar o fazer musical 

entre a sua própria geração. 

MÚSICA EM AÇÃO: UMA PROPOSTA DE INTERAÇÃO E  

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

Este projeto se propõe, como objetivo geral, elaborar um conjunto de

maneiras por meio da música a fim de possibilitar a interação entre os

participantes e permitisse a disseminação da música no âmbito escolar da

região agreste. Para que o trabalho não se limitasse apenas à teoria, com

as aulas, também foram feitas apresentações, mostrando como os grupos

estão prosseguindo de maneira satisfatória, assim trazendo resultados

positivos para o desenvolver do projeto.
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Imprimindo:

Resumo

Curso de Formação Inicial e Continuada em História da Ciência direcionada a
professores de qualquer nível do Ensino Básico com carga horária total de 120 horas,
que visa Proporcionar aos docentes do ensino básico das escolas publicas e
particulares da região um melhor entendimento da interdisciplinaridade ,
indissociabilidade e da complementaridade típicos do conhecimento científico através
do estudo da sua história ou melhor dizendo , através da história da ciência
,possibilitando com isso que este docente esteja apto a viabilizar ao seu discente a
compreensão da obtenção do conhecimento científico como produto autentico de
uma inter-relação de conhecimentos de diversas áreas do saber demonstrando com
isso que o referido conhecimento , diferentemente de como é tratado e trabalhado na
educação formal , não é um saber compartimentalizado muito menos desconectado do
seu contexto histórico como assim parece.

PALAVRAS-CHAVE: História da Ciência, Ciência, História, Educação. 

• A ciência , como qualquer outro tipo
de produção humana , tem uma
história, um desenrolar evolutivo
temporal e causal , uma estruturação
lógica e formal que a compõe e a Poe
em constante transformação.

• Portanto , conhecer a história da
ciência será sempre um saudável
exercício de compreensão da
verdadeira interdisciplinaridade e da
transdiciplinaridade existente no
mundo real.

• ciente da importância desta dimensão
histórica do conhecimento científico
torna-se premente que esta
percepção seja disseminada no meio

acadêmico através dos professores
que trabalham nas áreas das ciências
naturais (biologia , física , química )
das escolas de ensino básico . A
disseminação do conhecimento da
história da ciência possibilitará ao
docente compreender a relação
intrínseca existente entre cultura
humana e conhecimento natural e
como um influencia diretamente no
outro ainda que em uma primeira
análise isto não se mostre obvio !

Referências

Introdução

Vicente Amintas Jorge
Vicente.amintas@ifrn.edu.br

IFRN

.

Considerações Finais

Resultados Alcançados

Metodologia

CURSO HISTÓRIA DA CIENCIA PARA PROFESSORES 
DO ENSINO BÁSICO 

A avaliação será contínua, priorizando aspectos qualitativos relacionados ao processo de
aprendizagem do discente observado durante a realização das atividades, sejam estas feitas
individualmente e/ou em grupo. Assim contribuindo para um melhor desempenho, onde podemos
solucionar possíveis falhas, que poderão acontecer no decorrer do processo ensino-aprendizagem,
contribuindo para o desenvolvimento das capacidades dos alunos.

Ao final do curso acontecerá atividade avaliativa que poderá ser realizada por uma das formas
possíveis a seguir descritas:
• Avaliação Formal (conhecimentos adquiridos, análises e conclusões);
• Auto avaliação (que abordará questões quanto a sua participação, pontualidade, assiduidade,
comportamento, empenho, dedicação e tempo de estudo dedicado às atividades do curso);
• Estudos Dirigidos ou Relatórios;

Para ser considerado aprovado o estudante deve obter pelo menos 75% de frequência sobre o
total da carga horária do curso.

A Carga Horária do Curso está explicitada ao lado :

Unidade curricular Metodologia Carga 
horária

1. História da ciência (Conceitos Gerais) /Prof. Vicente
Amintas: ➢ Aulas

expositivas.
➢ Dinâmicas de

grupo.
➢ Exposição de

vídeos.
➢ Aula pratica em

laboratório (nos
casos em que
se aplica).

➢ Exercícios de
Fixação.

➢ Debates
Orientados.

➢ Avaliações
continuadas e
pontuais.

12 h/a

2. História da Física/Prof. Ferreira:
12 h/a

3. História da Química/Prof.. Yani:
12 h/a

4. História da Biologia/Prof. Paulo Augusto:
12 h/a

5. História da Matemática/ Prof. Cristiano Rodrigo:
12 h/a

6. História da Língua Portuguesa/Prof. Alessandro :
12 h/a

7. História da Geografia/ Prof. Erivaldo:
12 h/a

8. História da Sociologia /Prof. Andréa Monteiro:
12 h/a

9. Epistemologia da Ciência/ Prof. Vicente Amintas:
12 h/a

12 h/a

10. Debates e Estudos Orientados/prof. Paulo Rikardo
(mediador) com a presença de todos os professores
participantes do curso:

TOTAL 120 h/a

Visa este curso possibilitar ao educando (docentes) um senso critico e analítico sobre a realidade que o cerca a
partir da compreensão dos caminhos históricos e filosóficos que possibilitaram a construção do saber
científico.
Pretende-se com isso, formar indivíduos conscientes do peso da interdisciplinaridade na consecução do
conhecimento cientifico assim como a percepção que este conhecimento, fundamentado em um método e
uma metodologia, estará sempre intimamente ligado à realidade socioeconômica especifica da época em que
se desenvolveu. isto levando o educando a perceber que todo conhecimento, cientifico ou não, é fruto da
época e do local em que foi originado.
Esta percepção permite-nos transcender esta temporalidade a fim de suplantar problemas locais e específicos
com o emprego de métodos e metodologias que superem os grilhões espaciais e temporais a que estão
circunscritos.

Este enfim é o nosso projeto. Pretensioso porém factível. Abrangente porém

objetivo.

Os resultados esperados estão em sintonia com tendências atuais em

educação e os frutos a serem colhidos a partir desta experiência (e da

anterior , da edição de 2016) nos faz perceber que rumamos caminhos certos

e seguros destinados á melhora gradativa e positiva do ato de educar Ciência!

BELTRAN, M. H. R. História da Ciência e Ensino: Algumas considerações sobre a Construção de Interfaces. In:
WITTER, G. P.; FUJIWARA, R. (Org.). Ensino de Ciências e Matemática. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. p. 179-
208.
História da Ciência: tópicos atuais 2. São Paulo: Livraria da Física, 2011. BELTRAN, M. H. R.; SAITO, F.; SANTOS, R.
N.; WUO, W. (Orgs.). História da Ciência e Ensino: propostas, tendências e construção de interfaces. v. 1. São
Paulo: Editora Livraria da Física, 2009.
O Que é História da Ciência. 4 a. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004. ALFONSO-GOLDFARB, A. M.; BELTRAN, M. H. R.
(Orgs.). O Saber Fazer e seus muitos saberes: experimentos, experiências e experimentações. São Paulo: Educ.;
Editora Livraria da Física, 2006.
SAITO, F. História da Ciência e Ensino: em busca de diálogo entre historiadores da ciência e educadores. História
da Ciência e Ensino: Construindo Interfaces, São Paulo, v. 1, p. 1-6, 2010. 2186



IMPRESSÕES SOBRE O POTENCIAL 

TURÍSTICO E ECOLOGICO DO 

MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT 

DURANTE O PROJETO RONDON 2017

A U TO R E S :  M A R I A V I V I A N E  D O  N A S C I M E N TO ;  A U G U S TO  
S É R G I O  D E  M E D E I R O S S I LVA ;  J U L I A N A M O R E I R A D A 
C O S TA ;  J U L I A N A C A RVA L H O  C L E M E N T E ;  N I Z I A M A R I A 
K L O S O U S K I D E  A L M E I D A .
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Introdução

 O Projeto Rondon foi uma iniciativa de estudantes e professores do Rio de

janeiro (universidade do Estado da antiga Guanabara). A primeira operação foi em
1967 contemplou o estado de Rondônia.

Possui cunho social, promove integração social por meio de atividades
educativas. É organizado e coordenado pelo Ministério da Defesa em parcerias
com outras instituições governamentais e privadas.

O projeto visa trabalhar a sustentabilidade nas comunidades carentes.

2188



Fonte: CPBV portal de notícias 2017
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 O Projeto Rondon tem parceria com outros Ministérios e tem o apoio das
Forças Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a segurança
necessários às operações.

Projeto Rondon

Foto: Operação Serra do Cachimbo- 2017 2190



IFRN no Rondon

Fonte: acervo próprio

2191



 O trabalho teve como objetivo analisar o potencial turístico e ecológico de
Paranaíta/MT a partir da vivência durante o projeto Rondon 2017, por meio da
interação, desenvolvimento de atividades e realização do método de pesquisa.

 O estudo se justifica pela identificação das potencialidades locais para o
desenvolvimento do turismo sustentável.

No turismo a prática sustentável é relevante para o equilíbrio e conservação de
ambientes com potencialidades para o desenvolvimento econômico, social e
ambiental.

Fonte: divisa notícias 2017
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Metodologia

 A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso do tipo qualitativo.

 Como método de coleta de dados foi realizado visita in loco; aplicação de
entrevista não estruturada com focos de interesse; aplicação de oficinas temáticas
com assuntos voltados para a área da educação, trabalho, meio ambiente, tecnologia
e comunicação; e pesquisa bibliográfica.

A vivência no município de Paranaíta/MT foi durante 15 dias; observou-se fatores
paisagísticos afim de compreender aspectos sociais, culturais e ambientais do lugar.

Fonte: SEBRAE 2017 2193



Resultados alcançados e discussões 

 Paranaíta é um município do Estado do Mato Grosso que fica na região do
Portal da Amazônia, fundada por Ariosto da Riva; a região serviu para a
prática do garimpo, trouxe renda, além de comportar um parque arqueológico
da Pedra Preta que apresenta pictogravuras.

Fonte: google maps 2017.
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Oficina de produção de Ecotinta a base de terra

Fonte: acervo próprio

Fonte: acervo próprio Fonte: acervo próprio
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Oficina de produção de velas ecológicas 

Fonte: acervo próprio

Fonte: acervo próprio

Fonte: acervo próprio
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Gincana verde

Fonte: acervo próprio

Fonte: acervo próprio
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Paranaíta possui uma biodiversidade relevante para o turismo como os
biomas Floresta Amazônica, Cerrado e Pantanal.

 Os atrativos identificados na região mostram-se passíveis de visitação. O
município mostra-se carente de investimentos para fins turísticos ou
recreativos, a exploração dos atributos não ocorre de modo sustentável, a
logística ainda é mínima.

A região possui potencial turístico e de atratividade, porém há a necessidade
de investimentos maiores, intervenções significativas para desenvolver a
cidade e fortalecer a conservação do meio ambiente.

A UNESCO (1999) diz que investimentos em educação ambiental são
geralmente para concluir atividades já existentes e não implementá-las.
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Visita in loco 
Sítio Arqueológico da Pedra Preta 

Fonte: acervo próprio

Fonte: acervo próprioFonte: acervo próprio

Fonte: panoramio google maps
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Além da pedra preta, Paranaíta conta com o projeto Amazônia-Mato-
Grossense que trabalha a observação de pássaros da região e na localidade
está instalada a Usina Hidrelétrica Teles Pires.

 O núcleo gestor do município pensa no desenvolvimento a longo prazo,
porém não é discutido novas possibilidades para o desenvolvimento local a
partir do turismo sustentável.
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Visita a usina hidrelétrica Teles Pires

Fonte: acervo próprio Fonte: acervo próprio Fonte: acervo próprio

Fonte: acervo próprio Fonte: acervo próprio
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Visita a observação de pássaros – Projeto 
Amazônia-Mato-Grossense

Fonte: acervo próprio
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Considerações Finais

 Contribuição do universitário para o desenvolvimento de novos
conhecimentos e projetos.

Compreensão plural do espaço a partir da interação, com a prática da
cidadania e socialização do saber.

 Relevância para o acadêmico em turismo, para seu desenvolvimento como
profissional.

Fonte: acervo próprio
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“Não existe sucesso ou felicidade 

sem o exercício pleno da cidadania e 

da ética global”

Carlos Roberto Sabbi

MAHALO!
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A Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN (Secitex) é 
O maior evento científico e cultural do Instituto. Realizada 
através das Pró-Reitorias de Pesquisa e Inovação; Extensão e 
Ensino, é um evento itinerante com organização do campus 
sede em cada ano.

A Secitex é uma mostra dos principais trabalhos realizados 
por alunos e servidores dos 21 campi do Instituto. Com 
diversas ações, objetiva também ser um espaço de 
exposição para pesquisadores, empreendedores e artistas de 
todo estado. A Secitex congrega múltiplos eventos, sendo um 
espaço diverso de integração entre ciência, tecnologia e 
cultura. Formam a Semana o Congresso de Iniciação 
Científica (Congic); Simpósio de Extensão; Mostra 
Tecnológica; Prêmio de Empreendedorismo Inovador; 
Olimpíada de Robótica; Mostra Coletiva de Artes, além de 
uma programação de minicursos, oficinas, palestras, rodas de 
conversa e lançamentos de livros.
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